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 يا

 ةحنافلا

 ممحرلا نيرا م مس

 اهب انفرع مولع نم ٠ هدافا ام ىلع دمحلا هل ٠ هدابشلاو بيغلا ملاع

 انلد هلا نم هنايسف ٠ هرارسا ضعب ىلع اهرونب انفقو لوقعو ٠ هراث ا هنك

 راكشو دولا ةلساس درع هجورخ ٠ تانئاكلا دجوم هنا ىلع

 ٠ درفم رثا ىف نيرثوم رثات عانتمال ٠ ددعت ال دحاو هنا انماع تارداصلا

 هدينع ءىش كو هتعنص ركل ٠ راثل | لعافلا وهو ةاففام م

 انديس ٠ هباداو هبكحب نوكلا التما نم ىلع مالسلاو ةالصلاو
 هراوص او هلاو ءاممن الا هناوحاو دمحا 39

 هل

 هم لعقم

 قحلا بناج ىلع لاكتالاب يسيردالا دنلا حاتفلا دبع لوقي
 هذه رادصا ىلع ةميزعلا اندقغ هناش لج هب ةناعتسالاو ىلاعتو هناويس

 مواعلا دراوشل ةنازخ اهانلعجو ةرم عوبسا لك ( ذاتسالاب ) ةامسملا ةديرجلا

 هرشن نسعي أم رشلتف عوضوم ىلع رصنقت الو نفب ديقلت ال موسرلا دئاوفو
 صخ# فرش سمي الو نيد يف نعطي ال ام لوقنملاو لوقعملا نم هعامس ذليو
 ال اهنا يا ةرضاحلا ةيسايسلا - ضّرعتل الو ىجاهالا نم برقي الو

 ةيجراخلاو ةيلخادلا كلذ يف ةاوس لاملاو لاعالاو تارادالا ين لكتت
 مع ناف يمأعلا اهعوضوم ين لخدي هناف وه ثبح نم ةسايسلا نف امأو
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 ند ياعأا عامتجالا هل>وو 7 راندتو تادأاعلاو قالخالاو ميرال

 هب رادالا ة هيسأ 558 قاعد (2 ةانتيعم ةلفتسم شو ةهيسابتلا عورغلا

 د.سلا لضافلا يقيقش تب ً ىف :دي رجلا هذه 2 ىلع يل لماحلاو

 2 ل هئافتحا 00 0 لو ريبشأاءىب ل ميدنلا ىدنفا هللا دنع

 رييييورح هسا هتنذاتساف ةماعأ تام الا نم تاريخا ١ د وعل !نيروعأل : 0

 نايرشع رش يل صح رف 2 “م هل ةدوصقملا هّتم لح هاما شرا نك
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 تافل: ولا هذه تزخا يف وك عمو ١ هح.هنتو هرب 5 مح مت ص 0 0

 دقو هلووسسأ ١ هما الكاسر 6 بم اااه رمز م تاكو ناف ةديرخ 5

 دأ معا للا برو لضافالا تك * يه ان #2 1 لوبقلا 5 5-6

 ةدفلا رودذص كفل أنأب 0 رك درس :اوبتك نف ى ف فراحملا لاحر

 58 ف ل مالا

 م حدلا ةمدقم هعبتيو 78 ةلاسر كلذ مدقتي ( نوكيو ناك )

 5 يبدالا هع رأت ةمدقم ىل اال ةشم ددعلا اذه انردصأ

 دلع لوبقلا عقوم ةمرإلا 0 نا ىسعو تاواكدلاو رداونلاو دئاوفلا

 ىلع ءافصلا ناوخا لابقا ةدير ا لع ملابق ا ىراف بادالاو بابلالا يوذ

 درو ىلع روطع يا ا رشلو فراعملا دس ذخالا

 ه.ؤ 1 قيفوتلاو ةناعالا - هناجس قحلا تناج نم لاوسملاو هرم

 ركشلاو ' ميقتسأل | طارصلا نع غيز وهلا ظفحو نطولاو ةمالا ةعفنم

 حاتفلا دبع 2 صاخلا مدا نم هلك اذه مدقتي دجلاو لضفلا لهال
 مدننا

 يسيردالا



 ا ١

 معنا رك

 ظ هفراوص نم كنهذ يل غرفاو كنذا يل نصا رابخالا بيرغل علطنمل اهي

 نم يعم نكف هنم تيبتنا اذاف قدصلا ناسل نم قحلا أبنلا ممساو ينع
 نيداثلا

 ةيرصلا 4 ةموكملا 0 رذص رهش نم نيرشعلاو عساتلا مويلا يف
 را احول ىلا ف سوو ع نيبملا ةيرق يف لجر ةلالدب ىلع

 قبب لو ٠ رالاتلتخاو نونظا!ترثكو راكقالا نارين تلعتشاف ةييرغلا

 5 نع نوكيس اه نمخيو سجن وهو الا ةيرصملا رايدلا يف حور وذ

 نعد نسيح ا عانيو ةمالسلا نم روبمجلا دنع برقا يطعل بطعلا ناكو

 اون“ ينايحي اعنم ةسورحلا ةيماشلا راطقالا ىلا يرفسب م 1 رمالا ما

 ىب ةيانعاا ماودب 55 لالجالاو عر لا ةروص لع ةلانبرم ين -

 أ مهتتسلا تقلطلاو ارورس بابخالا بولق تالتماف ينع وفعلا برقب اًرشبم
 افيغ ةيناسن الا ءادعا جادوا تضفتناو ةيقيفوتلا ةيويدخلا ةرضحلا ىلع ءانشلاب

 الا بنذم نم متتنا امو ةتعيبط وفعلا ريما ملح نم ابضغويتمالس ىلع

 ةيقيفوعاا نساحلا ركذل يتاقوا سفنا تصصخ دقف انا اما ءارا ةيلغوا ءارغاب

 ماقم ,رودص موقل نم نإ لضف سلجم يف تسلج اماك ةيدمحلا محارملاو

 يف يل درو راص ىتح ماوكلا هلاجنالو هل ةاعدلا تمزتلاو زيراتلا فحص

 595 هلئاضف ين ركفلا ليجا هتمعن ناتسب يف انا انيبو تاقوالا يلاغ

 هابلف هالوم هاعد ثيح ءاّقبلا راد ىلا ءانفلا راد نم هلاقتنا ربن 1 ىنأف
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 ربنا ترن ضرالاو تاوعسلا اهضرع ةنجب ريغصلا رصم كلم ًاضيعتسم
 ءانثلاو حدملا ناسل تفتلاو [فساو اًدك ردصلا عيسو فاضو نزح عومدلا

 اهعلطمو اهباب ىف ةبيرغلا ةيلادلا ين ديصق تدشناف ءاثر او نيب تلا يناج ىلا
 هدعب أمو

 دوسا سايل يف عبصا نوكلاو 2دصرملا يف ىرت ال بكاوكأ ام
 دمرا ةلفمب ونري انلك ما ايضلا دقف مآ لكلا فودكلا ع

5 

 يدمرسلا ميعنلا زع يف قيفوت اوخرا تألف تانجلا كلالم
 ميو نا ا ا

 هب راتو

 هلم 095. <١

 ةلحرلا يف ةلغلا بات ةبيطلاهتايح خيرات نم أبعم امو اهب لفكت دقو
 ءاثرلا نوكيل الو لاق اف داجا لاقيل ال هناسحاو ىلع هاضنتل هتيثر يناف
 ١| يئارلا مم رشنتل ماشأا يف اناو ااسرا م اذلف ادصقما ابب يفتبأ ةليسو

 ةضور ريدلا هعبحغم لعجو ةيقن اًناذو ةيكَر ًاسور ىلاعت هللا محرف تنود
 ناوضرلاو ةمحرلا بئاحسب اروطم# ةنجلا ضاير نم

 الا رورسلا ليدنمب نزلا عومد حسو داوْفلا نع ملا حزحز امو
 ءامه ردبو ة ةندمحلا ةلئاعلا ةصالخو ءارءالانأمعا ن :ءو نو هدصااردص ءاقنرأ

 أساب سابع ان الوم ةلالحلاو ةمازعلا ىذ زيا | ويدخلا انيق ةراهد تا

 قلطناو فلس ريل فلخ فرشاب سفنلا تلال النو هلل هديا يناثلا يف ١

 ادشنم نابقلا ابل



 ناز>الا رداصمو ىسالا لخ

 تضخور يناعملا رمح هب ناح

 هلوخد دنع نوكلا ع سنالاف

 اوخرارصم لهال لاقوفصلاو

4 

 نا نب مف رورسلا ةاح

 ناسا ديسلا حدم ديرا

 ناكرالا تباث كلل ارصم

 يناثل |ىلاح سابعاذصل اردص

 5 5 رنيم يم عفن

 81 هن

 رودصو ينع مركلا هوفع ربخ ينءاج ىتح داشنالا نم ناسللا غرف امو
 ماعتسي ملو ناسألا لقلعاف ًاسحاو الضفت ىنطو ىلا يتدوعب يلاعلا هرما
 اهتمظلو تاخانا تعمج ول ىناف ركشي ام دح نع اهجورخو ةمعنلا رظعل قطنلا
 قاطا موحرل بجاولاءادا يف ًرصقم تنكك اهل ةبابن ال دئاصق ةلسلس يف

 هلهأ نطو ةبؤرب ينءتمو ةبرغلا رسأ نم ينصلخ ظوفحمو ينايح ديق يل

 هيلع ءانثلا عم“ تمأ ناو تديح ام ركشلا هلف يسنا عجرمو ايرؤرس تععبم

 ىمسالا ماقملاو ةمصعلا تاذ ىلع ءاننلاو اذه لك ٠ ىاظع توص نينر نم

 دمحلاو ركشاا لصاوف نم ةلصاف لكب طبترم ةميخحتلا ةدلاولا ةلودلا تاذ
 هتبب لهاو هئاعد يف صاخل ا اذه ىل بجاد قح عركلا تبي ان نتي

 هللادبع صلخخلا يسب ام قطن ناسللا م
 دنلا

 ليج ةقرعمو م لم ةمملثم

 إع نع هيف كتي نك نيمنتلاو سدحلاب :يش ىلع كتي نم سيل



 ا

 ممحلا لاجرو اهلهاو ةدورملا يف امالك تيار ام اريثك ينا كلذ ٠ قيقحتو
 اذهل تفتلا تنك امو تامدعملاو لزاونلا دنع بولقلا يتباثو مئازعلاو

 يف مرعم يلاوتساب ساناا نع يئانغتساو نمالا بوث يف يرتذهتل ثمحبا

 ايفلخم رصم نم تجرخو ةمولعملا يتدش يف تعقو ىتح ءاخرلاو ةعدلا
 لك يف يكتاو صوصخم سابلب دلب لك لخدا اركتتم دالبلا يف تردف
 وأ ينمي وأ يبرغم ينأ ينوق نم ابدعدا يتلا ياوعد قفاوي ناسلب ةبرق
 ىوعدلا قفاوب احالصا يتبل حلصاو ٠ يدجن وا يواقرغ وأ ىتويف وأ يندم

 ىوعد دنع رخا يف اهرصقاو ةخيشملا ىوعد دنع ناكم يف اليطاف ضيا

 ؛هبزع) ةبوزع يف اهدوساو ةررق يف اهرمحاو دلب يف اهضيباو الثم ةحايسلا

 قلد ولو يباسح يف ونوكي مل نم معحلاو ةورملا لاجر نخ تباردلو

 2 ديدن رع يدع د ورشا يف مهؤر لقال نب هيلع م

 الو بسن نيبو ينيب نكي م ىنووأ نم مظعم ناو ظآٍ بارفتسال

 وا نم ضرغل ءافتحالا لبق مهدالب ل احدا مو ةبعص ةقباس الو ةيأرق

 الا اما ماعلا وفعلا رودص لبق هدحا ركذ ليحتسا لب يلعزمي ناكو

 0 مدجو ليمجلا مركذ ديلخت ( ةافاحالا | يباتك مل ظنح دقن

 تشعب لب يلع ضبقلل 3 الجر ثعبت يلع ةموكحلا تلد ام دنعو

 كاذ ذا ةيرغلا ب راديكح ليكو ديرف يدنفا دمحم وه هلع 5

 ال يمايس باذم اب هتركذ املف ينفتكي نا داراو رمالا لوا يف دتشاف

 لوخد نم يننكمو يعم لعاسنو يف فطلتو يراكذال عاصنا يئانج :ج مرج

 ام دنعو نك وت حلا هنولعفي اب تدبلا لها يصوأو يبايث سبلال تببلا



 و

 لحم يف ىنعضو لب نيلا في ينعضي مل ةطنسلا زكرم ىلا هعم تلصو
 غءاشعلا يلصال هب ًاضوتا ءاب يل رماو يركسع دوبك يل شرفو ركامعلا
 ينومركأو ينوو ١ نم ضعبب رارقالل هرطضا اب هدحو هقطنتساو يمداخ ذخا
 ادا ناب هل فرتعا نا لواحو ليللا رخ هيلا ينرضحتسا مث ءاذاخالا يف
 مزنم د>او ةفرعح مدع هل تيا يتقيفح فرعي ناك يداخ مركذ 0

 هيلع ٌرعف يل اشاب يواشنم ةداعس ةفرعب يرارقال ةرجتم هتممه تناكو يل

 نكي و نالا ىلا يواشنما فرعا مل نا هل تلق ام دنع مع ًالتماو كلذ

 ال ةربشلا تلقف اكتربغ عم كلذ فيك لاقف عاّتجا ةقباس هنو ينيب

 لاق يكن اننيب ةبحص الو ةبعصو طالتخا كانه نكي مل امفراعتلاب يفق

 ٠ لوقلا ريب ةفيحصلا ثولا الثل هركذ نع تضرعاو هلها وه اب سيلوبلا
 سيئر نيمآأ كب أ دجاملا لضافلا ينلأسو اطنط ىف تدجو ام دنعو

 ينم معسل إف تئش تعش ام لقف كمالك يف رح تنا يل لاق كاذ ذا ةبيلا

 تاق لب ةموكحللا بولطملا فالف ينا ىلع يناوا اس

 تببل١ سحاص سرفت نم افوخ جرخاو اهيعدا قوغدب لخدا تن < ين هَل

 همعم يدنفا سايلا نا ةيردنكسا تلخد ام دنعو ىلع هضبقو يف

 ريغ يناش نم لعب نكي مل هل تلقف اشاب يواشنم نع ةيبرعلا يف هعم اناو
 اظفاحت يفر - اشاب نامثع ماهملا ةداعس عم تسلج ام دنعو ينمي ملا لجر ينا
 م ام ىلع يراكقا ذخال ينليمكسو ىنفطالي ذخا كاذ ذا ةيردنكسا

 رب ير سساعسملا ريشبت ىلا ةئنبت نم لقنشي لاز اف هيلع

 هاف اغاب ضار واتلود رلعك يب ههلع ها تاقف يتقيقح م ناك نا اشاب
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 زيشلا يرابخاب هثدحي ناكو ةيشرقلا يف ينمي ملاع لجر دوجو لعب ناك
 نوثدحي اوناك اك مهريغو يواشنملا كب ينويسبو يواشنملا يرهوجلاو دعس
 ينلأسي ةرم دعس غيشلا ينءاجو اشاب نيدلا ماسحو رهام اشاب نامثع يقداعس
 كاشرولا ةلعب ٠ روبشملا لخا اهنم اشاب ضاير ةلود ناسل ىلع ةايشا نع

 هنع لاس ام باوج هل تبتكف ةديرج يف هار دقو ٠ ناشلا بطرلا لكاي

 معو هماع غلبم هل تلقف كتقيقح عب ناك اشاب ضاير ةلودو يل لاقف

 ا اكنم تنك يناف مولعلا نم نكمتم ينمي ملاع لجر ينا اشاب يواشنم ةداعس

 ةلاحلا كلب يتفرعم يدلاو ىلع زعي ثيحب يءالك ةمشلو يتوصو يتئيه
 مدعب ىبأعل ةالابم ريغ نم ماعطلا ىلعو سلاجلا يف سانلاب منجا تنكو
 اشاب يواشنم ناك اذا هناب يضقي لقعلاو ةروصلا هذه يتفرعمل معادتعا

 هفرثثو هربظم ىلع افوخ سلنلا نيعا نع ينانخأل مدن يناو يناش ملعب
 ربشا ةسخ نم رثكأ هدنع ما ل ينا ىلع ٠ هدنع يلع ضبق اذا سبي نا

 ىهتتاو كلذ دعب لاوسلا نع ضرعاف فيرشلا محلا ىلا هجوتلا مساب تمأو
 لك ملعو انيلع اشاب قيفوت انيدنفا هيلع فوسألا ناسحاو لضفتب رمالا
 وأ يبويفلاوا ىندملا مسأب مدت اليزن ناك يذلا م هيص نأ ينووا نم

 مدنلا هلادبع وه يرصملاوا يجانلاوا يب رغما وا يزغلا وا يكبسلاو ا ينملا
 هب ينوقوط ام ىلع ءانثلاو دمحلا مئادو ركشلا صلاخ ديعسلا معمجل مدقاف

 هسيلجو يلع يدنفا دمحم هبحاص نود ديرف يدنفا دمحم ركشا اك معنلا نم
 | ىملاعلا نريما كب مساق ةيانعو ةمه ىلع ينثاو ٠ قوش يدنفا ىفطصم
 نجلا ةلاح رظنيل لاوفاا يدنفا ادلاخ ىل لسراو يناشب ىنتعا هناف لضافلا

 كلف
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 ريونت نم رثكا هنم سلطأ لف بيذعتوا قييضت كانهو ال ماوه فيظنا

 لحلا يف شري نارءاو لعفف هاوملا لخديل فقلملا باب عفرو اليل لحل
 ثالث وا نيترم موي لك زاربلا ةلينسم عفرت ناو موي لك كينفلا ضمح

 هلوقب لضفلا دازو تدرا نا ناخدلاو ةوبقلا برش نم عنما ال ناو
 رداب مث يباسح ىلع هبلطي ام هل اورضحت-افال وا اببف دوقن هعم ناك نا

 ةلاسلا ا هدر هءاجو يموملا يئانلا ليرجول ويسوملا ىلا فارغلت ةباتكب

 ١ رمورك دروللا نم لك ةمه ىسنا ال مع ٠ مك!دلاب صقخت ال ةيرادا

 ا كاذ ذا ةيناقحلا رظان اشاب يرخث نيسح ولتفوطعو ( جنراب
 يلوصالاو ماظعلا ةرازولا لاجر ىلع ةانثلا ىسنا ال اك ةيجراخلا رظان اشاب

 ىف را هلي الا مهنم لجر نم اف ةيناقحلا راشتسم توكس رثسملا رعلملا

 انيدنفا هيلع نوزحلا رارسا نم رس مهتنسلا ىلع ىرجام ّنأكو ناشلا اذه

 تناك ائاو يلا ةيسنلاب ررضلا نم *ىَسب ةسفن تدحي مل هناف اشاب قيفوت

 هناوضرو هتمح رب ىلاعت هللا هدمت رهاطلا همف ريغ نم هلوح مهمل تاوصالا

 مطقملاو نطولاو ديرما ةيلحملا دئارجلا يررحل ركشلاو ءانثلا هلك اذهل مضاو
 تزاغ نايسبيجالاو يردنسكلادرافلاو روفسبلاو ةسورحلاو حالفلاو مارهالاو
 هيلا بولقأأ تلاتساف فيعضلا اذه ّق تقفشا يتلا دئارجلا نم أاهريغو

 ةدوعلا دنعو رفسلا لبق يب مماتتهاو نيينطولا ىناوخا ةيانع ركشا ىنا

 مل نم دقف هوارمأو ماشلا ءالضف امأ ةمالسلاو ةاجنلاب نيئنبع نيحرف

 هذه نكتلو ٠ ركذلا نسحو ءانثلا نم مل بجو ام ةلحرلا يف ةلغلا يناعك

 دلاخ دحمب مرهاظمو مهتايح اوعاب سان ال كانث ةحتافو 7 ةمدقم ةلاجعلا
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 ايفدلا يف ليمجلا ركذلا الا نوغتبب ال ينطول' مهيخا ىلع ةظفاحملاب هورتشا
 مفورعم ظفاحو مهناسحا ريسا ناف ره هلل مت ره هللف ةرخالا يف ىلاعت هللا اضرو

 ميدنلا هللا دبع

 يسيردالا

 ممداخ

 6 لصف 9
 تاداعلاو قالخالا يف

 قالخا ىلع ةفئاطو ةما لك يرجي نا هقلخ يف ىلاعت هللا ةداء ترج

 قلخلاب سبلتلاو ةداعلا مازتلاب ةرورضلا كح دنع اهايا مهبلي تاداع
 ةمالا دارفا يف كلذ يرسي ىتح ىكذلا ديلبلاو يوقلا فيعضلا دلقيف
 أاذطوصوبو ٠ : عايالا نع ءانبالا هثراود يرطف ىل ولج هنا 5 ريصنو ةفئاطلا وا

 ريغلا تاداعو قالخا نم اهريغ حابقتسا ان[ ا ربظي ةجردلا هذه

 هتمأ بيوصت ىلع امهنم لك 1 .:ناثمأ نم نييكحم انزذا وأ ىتح

 دارفالا دحا رصيتسا اذاو ٠ داضتلاو ةرفنلا ىلع اةرفتو اهريغ ٠ ىطختو

 7 ليلدلاب ارتحم كلذ 0 مومو هتفئاط هيلع امم ءيش 3 فاو

 و ٠ مالا صئاصخ نع ةلفغلاو نونجلاب هيلع ل لقا ناهربلاو
 7 اهريغ هلخدي ال زيح يف تماد ام اهتاداع ريغت نأ مالا ىلع رعب

 نع ةذيعبلا مالا مزاوأ نموه لب سرغلا وا قرشأأ صاوخ نم اذه

 نم رينك ىلع ىن يذلا 8 رصع كلذب دبشي يناسالا طاللخإلا

 رق 5 انه نمو . . قلخلا ديبأت وأ :داعل ًالظفح ءامدلا ةفارا' ءالقعلا



 ةيقرش مالا نيب ناطيتسالاو ةحايسلاو ةراحتلا لدابتو طاللخالا ةمعن

 نوري ىرخا ةما دارف! نيب ةما نم ريثكلا ددعاا دوجو ناف ةيبرغو

 راكفالا مادختتساو ةحالملاو ةحالفلاو ةعانصلا يف مهتاداع ىلع مهروما

 مادم مودي بددأتو سي دبتو سل ردنو بطظخو ءاّشنأ نم اهدراوم 2

 امم هارت ام ةدب ةىداب سفنلا ركتتستف دالبلا هاهنا ىف نيرشتنم ةذتاسا

 رارفلا تيس رخاتت لازت ال م ايفلاذع نم ةيور نم رفتو اهتداع فلاخي

 اميع يف ولحب ىتح ًائيشف ايش لبق يو اهفلأتيو |ميندقس) رارمتسالاو
 موجها ىلع ديلقتلا اهثعبي نا ىلا امنا امتداعوريفلا ديلقتب سوقن ع هارت ام

 امويف اموي ديلقتلاب ذخات لازن الو ءابقرلا فاذغ هو لوقث وا لءفتف ةرم

 ا_هدنع قرت مريفلا ةداع نم هتذخا اء رهاظتلا اهدنع نسحب ىتح

 ةيلاتتم روصع ىف هابالا هيلع ترج امث هيلع تناك ام جيث ىرتف ناسحتسالا

 تلا مهتجاح ناف ةرملاب هامدقلا تاداع وسب غن نا عيطتسن الو

 ينبني نكلو ٠ امنيسحت وا اهرييغتل انوعدت ىتلا انجاح يه اهذاختال مهنعد

 اهراضمو اهدئاوفو ةهتداع لصا ىف رظني نا ريغلا ةداعب هتداع ريشي نْل

 ظفح مزاول نم !ماو هتداع نس> ىار ناف كالذك ريغلا داع يف

 اهيلع ءاقبلا همز نيدلا وا ةغللا وا ةيسنجلا وا ةينطولاوا ةورثلاوا ربظملا

 ةء.لا وأ هنطو وأ.هتاذب ةرضم اهار ناو طياخلا نيع ىف نس ل ناو

 ةراغلاو يسنجلا روعشلاو ىبدلا د اًمئعالا هدّقفي ال ام اهنم ريغ ةيعامتحالا

 هتاذ لس دقف بقاوعلل رظن الو ةيور الب هتداع نم لقتنا ناف ٠ ةينطولا

 صئاصخو هثينطوو هليسنجل عوجرلا هيلع زعيو برح الب هتدامل لقتنا نأ
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 انلق اما ٠ قالخالا نماهل امو تاداعلا نم هيلع هام هنايسن دعب هتما

 ناسنالا نالأ نيدلا وا ةغالا وا ةيسنجلا وا ةينطولا وا ةورثلاوا رهظملا ظفح
 دارفالا اس دقف ةلحم هلحي ىتح هيلا هلزنتب ريغلل هتهاجوو هربظم كرت اذا
 مهتجرد ىلا وه لزنو هريبدت نودتعو هريس نوريسإا 5 فيذلا

 ةعانص نم هتورث لغتسم يف نواه اذاو ٠ ءايظعلا بايت يف ىّشه ناو
 ةءئصلا تاما هتراوث ةروصو هعونصم لاهتسا ىف ريغلا داقي ذخاو ةرادو

 داعو روعش ريغ نمريغلا ىلا هدبب ناك ام لوحو ةراجتا مددعاو م

 ٠ رومالا نبمو هلضف نم ىقب ام الا هتوقي ام دجي ال ريغلا ديب اناره رقت

 ريغلل دايقنالا هيلع لبس املها تابجاوو اهثوقحو ةينطولا لهج ناو
 الا ةينطولا نم لعب ال ذأ بقاوعلاب الوجو رهاظلاب ارورغ نطولا هجلسأو

 تاراغملاو ةيدوالاب شحولا عافتنا اهيف ىنكسلا ؛ عفتني ضرالا هذه نكأس هنا
 لالةئسا فرش الو اهل ةسسومل مالا الو ةين طولا ةامحلا مي رات فرعي الف

 ينجا ةلزنمي ريغلا يدب نيب نوكي اذهبو ىوأ 1 ةباقو دج الو ناطمتسالا

 ٠ ليزن ةلزنهو ريجا رجأ الا هل سيلو هنهم ين هلمعتسل
 ةلاوقا يف هتاراجمو ريغلا تانس عابتاو ديلقللاب هتيسن> ريغب سنت اذاو

 اهب تأي ينلا اهدئاوف مدعو ودعلا عقوم هدنع هئيسنج تعقو هلاعفاو
 1 بح موعدي ىتش ًاسانحا عم ة.ئطواا ناف سنجلا دارفا عاّتجا

 اظتناو هراعو نطولا اظفح هنأش نم ام لك يف ريسلاو ةلماعملا ديحوت ىلا
 ريسل نيرد الو سنج مون قرفي ال ةتعانص نيسحتو هتراوم دادتماو

 تعادت رخا نظو يف سنجلا توص مم“ اذاذ دحاو دصقم فلخ عيمجلا

 1 يبوح وجمالا« دمص ةنو حو حم
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 ءرلا دقف نأف ةيدام وا ةيدا ةباجا توصلا ةمص تاهملا دا 59 1

 مزلو اهتيعلب يك ناو اهنع سلا ًاهراث او اهخيراتو اهدجم لهج وا هتيسنح

 ناسحتساو اهلها قالخاب قلختلا همزل ىرخأ ةذاب هعغل كرت اذاو ٠ اهتداع

 هن تاداع كالتي تانا نار تافيلأللب تاداعلا نم هيلع مه ام

 نوكيف هلثام نم هبحو هرياغ نم هضغب ريبعتلا ريث أتب هلاعفنا تحت يوطنيو

 ةضاءتسالاو !ملهج ةغللا كرتب دارااو ينجالا ةوق يف وا هموق نيب ايبنجا
 نبي هلاوقا يف اًكاعتساو هتغأ ىلع ةه امل 0 ام. هلع ال ريغلا ةغلب ابنع

 ام ريغلا ةغل ىف هاري اب اهدعاوق ناقلاو اهيلع ةانذاحللب هلاغتشاو هموق

 نم م ساسا ريغلا تاغلو هتغل نيب مماجلا ناف هتغل ىلا مجرت وا - لبسي
 يب نواهت اذاو ٠ ةساعلا صحبالا عبانم نم عينمو يندملا نا 58

 تعش امل ةعماللا هلها ةرصن نع دعاقللا هيلع نأه هعورفو هند 9

 رشلا يف يقم ىرن انناذ ةغللاو ةيسنجلاو ةينطولاو ةورتلاو ةهاجولا يف

 , سنج وا نطو ةعماج هنيبو هني سيلو برغلا يف هينيد باصمب معي

 يرس مسجلا يف ةينيدلا ةبذاجلا يرسل هذيد تاكردب هتاذ كرمت امئاو ةغل

 ىتح هراكفال هسفن مدختسا دقف ريغلا ديلقلب اهدقف !ذاذ دوعلا ىف غاملا
 هناسحتساو هيلع ره ام هحايقئسال لءفل هعم هيخاو هيبا ةلئاقمل هرظضا ول
 براذشملاو معاطملاو سبالملا يف ديلقللا اذه ىف لخدي و ٠ ريغاا هيلع ام

 هكم ال ناسنالا نا انمدق دقف راضمو عفانم اي ل5 ف ناف م5

 :اهراضمو اهعفانم يف راظنإ نا لبق نم امسح وا ريغلا ثاداع عبقب ركحلا
 ينذملا عاتجالاو قالخالا ثحابم رظعا نم ثمحبا اذه 3 ثتيحو
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 | مثالا ةعراضا تماقو اهدالب فراعملا تنطوتسا ةءا لكل هنمدب ال يذلا
 عورف نم عرف لك لصفن نا انمزل اناطوتساو ةحايسو ةراجت اهب ةطلتخلا
 دنع هنسح نع رظنلا فرصب دلقملا دنع هراضمو هعفانم نيينو دلقتلا

 را هان نوكب اك صنت باطمل 5 دحاولا .يشلا نوكي دّقف التل

 ناسحتسا نم مزاي الف ىرخأل ةافش تاذل امم نوكي دحاولا ءاودلاو
 ىتظفاحمو ةيناسنالا ةمدخلا الا كلذب ديرا امو ٠ رخال هعفن يشل ريغلا

 قالخا اهتنبابم ةليذرلا نييبتو اهموق يف ةليضف ىه ثيح نم ةليضفلا ىلع

 هن اذ لج ناهتسملا هلا و راكفالا ىوذ تاداعو

 ءاثر

 هركفب قش بناك ىلع مالفالا تكبو ءاشنالا ةىزرو بدالا *ىبن
 0 ةرخازلا راجب كلت عاق يف حاسف اهئلال صاغم كردا ىتح مولعلا راح

 المو هباداو هيكحي باتكلا ريب ىتح لئاسرلاو بتكلا رودص هب ىلح ال
 ضضمو ةداحلا قاشم ًالمحتم رمعلا سين اهيف لذب ىتلا هتمدخ رافساب دالبلا

 ىتح لويسلا راها ىلع لابجلا ربص هلزاونو رهدلا ربصو ةضراعملا فويس

 اهتريص ةينطو ةلح اهاسكو نبدم ساسا ىلع مارعالا هتديرج يمدق عضو
 لكل هتديرج سبلاو هبساني اب تقولا لاع الاطلو نيبرصملا دنع ةبوبحم
 جااجي ال هنظاو ١ مرعلا ةدسو مزح عوفي ايلا كاذ أمو ايسسانب (سامل ةسأسس

 الا قبطنت ال اننا لاق فاصوالا هذه عم نم ناف كلذ دعب فيرعبل
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 م هرمع ىفما دقو ( القت كب ميلس) غيلبلا لضافلا ءىثنملا ررحلا ىلع

 بتاك لك هيف ىّرعم هيلع افوسأم هبحن ىفق ع هلهاو قرشلا ةمدخ

 مارا كب ةراشب ةذباهجلا ءالضفلا ءايحنلا ءاقشالا هتوخا اصوصخ لضافو

 ةرجش عذج فج يتلا هتدلاو دك تيتف ىسنن الو كب سيبحو كب
 نم تارفزلا دعصتو ىلاكشلا دخ طلت تحب تعيضاف اهتامح ءام رج ضاغو اهدج

 ناوفنع ىف اهنلاتدتف ةنيرق ىسنن ال اك ٠ ًافطت ال نارين هب تلعتشا ىلق

 هدعب تين ةبيط ةايح هب ايحت نا لمالا ناكو اهابص ةضاضبو هبابش

 لضافالا ةوخالا عم اندوجو نمانكمتول نا دون انكو ٠ نازحاو مومه ةايح
 زع دق ذاو عيبشتلا ةلفح يف ,مديقف يفرنو ءازعلل ميديا يف انيديا عضنل

 مونم 13 يلو منزح يف ماكراش نم تانك ون اولمقتيلف كلذ

 هناويم قا ىناج نم لوئسم متبيصم ىلع ربصلاو ٠نيتباصملا ةيزعت يف

 حاتفلا دبع  هلاادبع مايد زعم ناسا ىلاعتو

 ٠ كتمالس ىلع هلل دمحلا هّللاو ٠ نامدنلا وب اي تامالس ٠ سيح
 - كيلع افتعشم انبولق انحاو يداّدملا نيف تنك تنا ٠ نامز يبابحا اينامز

 طوسبم براش لك ١ دعاق هورملاو هوتفلا دالب اندالب يف تنكانا ٠ مدن :

 نينس رشع تربص ىللا كيلع مرافع هللاو ٠ ح ٠ ههنبط ايزدل | براضو
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 كديس لضف ىلع رادملا ن٠ اهدالب يف دعاق تناو كيلع رّودت ةموكح او

 نيدلاولا اعد ةكرب ولك ادو ٠ هعّيضي دح ام انبر وظفحي ىللاو
 ٠ هلضفب انع افعوانحاس يللا اشاب قيفوت موحرمل انيدنفا محري للا لوقنو

 ندالبل عوجرلاب انيلع معنا هناف انل وظفحيو اشاب سابع انيدنفا ىلخب انبدو

 تفاتيو يشم دحاولا ناكاام دعب انفيك ىلع ناطوالا يف يشم انالخو
 هماجب ايندلا قاف يبا يلاغلا ريمالا ىلع محرتت كيياع بجاو هللاو يإ 2

 سن بكر يلا مالا ريمالا يت كيب بحجاوو ٠ هقالخا مراكمو

 ةليمجلا هلاعفا ىف لوقعاا ريح ىتح تاوتفلا ةعاجشو بلق ةوقب ةيويدخلا

 - هلمعت يع و تح ال اندلا | ىف هيأ ال تفشو هعتصلا ه رثأمو

 تيس اذقاتو ؛ أر تعلطو ننس رشع يبتسم تنبك نا !ينيسادوا

 ايندلاو هبا ربخلا فوشا الل مايأ هيوش قبس نت سنج تقب لاوحالاو

 يللا هياو مهفيك يف يللا هباو مهتتكت فرعاو سانلا فوشاو هيا ابيف ىرج
 سانلا لامو نام انحا ٠ ح ٠ يلب يف ىلإا ىلع كل لوقا ن.دعبو مويلا هيف وملط

 ابيف ضرحي ميار اندلا ايروتو ةسايسلا يف نا تاك انل قولا قي ووأغ انحا

 ةسايسلا ٠ لقعلا ل طيخو نار ارأأ عجوت يللا ةسايسل ١ لامو انلام انحا ٠ ن ٠ هبا

 ةديرخلاو ' يلأستو ةفرشو مر تكل عو عوتب سان انحاو هشعلاب سان اهل

 نراف ةح ّرفم تاجاحو ةكعتم تكنو قالخا سيذبتو 97 ةديرج يد

 زواع تك ناو د كايو انا قالخالا سيذبت يف كايو 1 كت زواف 5-3

 ةحير مدل نيزواع او تلال م ٠ يريغ دحاو د كيسان

 ' ناولاو لاكُما مالك أبملع عمسب نسحا هيا ايندْلا فوشنو موب ةعايسلا

 د دسوججججوااع تحتسب يووم نس ا... 1 :٠:1 ؟ةباس سرب سس .٠ هن اا تا فال ١ ٠



 انحاو هفيك ىلع مالك انل لوتيب دحاو لكو انلوقع تشفرخ ليمارملاو

 يف يبيبحاي ةسايسلا «نا هنأ اهترخا نيفراع انحا | ام ىععلا أ يز مهارو نييشام

 ' مةموكح يف ماغش اوفرعت مهأيو ا 0 انيدنفا ديا يف لاجرلاو لاجر يديا

 صياخ رب ين كيلخ لح تن ينج انبرو جرفتنو عمسن اننا انيلع ىللاو

 فرعي ىلإا ينط داولا هح وها لوقن انك انحا انديس ا ادهد ٠ ع

 فشكيو ةريعشلا نم ةوعش هلا انل ىقني تقولدو سائلا تاماقمو هدالب ةجف

 كير كنتيقل ىنيعت نيعملا دبع اي كعبج يار ىلع تنا تيح رعدلا انإ

 ارما انلكو هيدنفا اناكو املع انلكام هبا عو هبا بيذبت ٠ نالحو نييملا

 لوقو يد هنبتفلاو 0 كضف يينبلا راب اع ماك لود ىتب

 نيبذيملاب انايلم اندالب نا داو اي شتا امانا ن٠ ةبح مب شنعنتل :-: نيعماك انل

 هلا> يف مين ددحأو م. ةرم "1 صعحا منع دحاو لك ىلإ

 فلا كل تاقو ٠ يضاق لمعي يضافلاو يضاف اناو اهيف اًده ىل لا وتالغشو

 ايف فوشن موي لكو لاقلاو ليقلاب انام ىلا انيس رعد 57

 هيف أمه يللا يف انارماو انكولم لخ فرقلو رغت اهلاوح و ناولاو لاكشا

 رياد تن دآ تناو انناش ءنينارهسو ا أم مم دحاولا نسحا

 ناطلسا االول يعدا«يودتب الو يوبتب تناكنا فراع تنا ام مطربت

 اوعتتعت ىلإا سانأا ىف و : ورفاعي ملخو لابقالاو رعلاب يويدخلا انديسو رصنلاب

 ةطبخل الا هنف م ةسايسلا يف كمالكو يمالكناف- نس انبرو نكاسلا

 ةسايسلا لخو طسو مانو فرط لك كيلف د شيوشتو لوقعلا

 اد مالكلا مط قوذن 1 بيذبتلا يف نيتماك انل لوق بيط ٠ ح٠ اهلهال



 ش8
 همهفتو هعفرعت ىلا يدلبلا م امالكلاب كماكا ما | ميار انا -ن : هبا لوقت ميار فوشنو

 يلام اناو ٠ ح ٠ مالكلا ا 9-5 هيلصالا كتغا تين كلف
 يز انعلط انوباسو هنيجحلا ةنملا يز ميديا يف انك يبل انوع يللا هعالل لوق
 سيلا لبق ودعلا ابلضف فرع ىلا هيب را ال ىلع راسخ نا 'ماوعلا

 بسحو ' ابسارغو اب مونفو ابعولعب باغ الا هثح الو 3 امو ايندلا تفلو

 العيد ايه ٠ ابياع اوظفاحالو اهوماعت ال انيز هعامج دب : خيتو رثألا
 اهدعاوقو اهلاوحا ىلع هيشام هدم اهل هنانر هنأ هنانط هغل و 0 2

 تيم اي غرافلا ءالكلاب ابعيضن انحا ىهنو هعيدب 0 5

 فشلت دعق مولا 3 دك 35 هال ان ل١ انعغل 7 10-

 0 . ىذلا 03 دال يك أم ىرو 7 وي

 هيدي ياما هل كيل 0

 رامح يز تناو هتيسئجو هتغل فرعي سانأ١ نم دحاو لكف بد كفرشو

 ٠ هيلع اولوقتب ىلا ندملا اد وه ٠ كبحاص وها ككر دم لك هكا

 ٠ ىقب ىثوملا يبحن نيميار انحا اًره 2 انلوقع تا
 هعلذشلاو طمقملا سمللاو هكتارفال اليف هب ون ل ان لوقو هد مالكلا نب

 كاكنح 3 اعواو تاساكلا أ ةزيبارط ىلع تابينحلا ةنرو هج 5

 0 وه :ن ٠ كلقع واقتسيو ةديرجلا كل ومر نسحا هيف يبللاو 2
 محار اماهلاالو متام نيماملا الو تلفقنا سرادملا أيه ٠ هد ءالكلا داوا
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 داو اهلع انايلم اندالب و اهريخب ايندلا اسل ٠ فرصلا ىف نيرصقم ارمالا لو
 لضفلا لها نم سأن ابيفو الا داب الو شيفمو ٠ فراعملاو رهزالا لها نم
 هغللا اوسادو مهفاتكا ىلع نيدللا اوعفل. يلإا عدج ملكلا كرغ تنا نظا

 أم ىلإا رومالاو هل دهمااو هحمرصلا يف وكتبت و رهودع هسنملا اولعجو مهيلجرب

 اننيب نيدعاقو نيحنعلا الو روطلا ال هعامج 5 فرش الو ضرع مل تلخ
 هدب د> هعيلقت يف انل وعلطي موب لك يللا ورئايتلا عوتب هعاملا يز

 ياخ مهشول وقيأي نينخس نيد كب لود ناعدملا انل فهتام ببط ٠ ح

 ىلا يز 2 اوتفتلي و هركفلا تجو هركسلا تحار اولوقيو اوههنتي

 تاه لثأا يار ىلع انلضف نااالاو ٠ اهدالب يف هيأ لمعتب مالا اوفوشإو
 راكفا بمتتو هيلع وه ام ىلع لاحلا لضفي ام هرم اي يّدو هردساب

 يللاو مرعش لح يف نيرياد لود دالوالاو ماظنلاو بيترتلا يف انماك-

 فراعملا لهاو ءاماعلاو ءارمالا لظيو ابيف يللا لود مهأ لوقي دالبلا لخدي
 لاق ٠ن٠ سيذبت ةطسواو تم لك يبا . دالبلا نايعاو

 يدب و هبرغلا نم ياج اسل انا ٠ رصعلا حرابمإ لاق رصقلا تعلط اني
 تاناحلا ف متاعامتجاو لود ناعدجلا لاوحا نع لأساو هباوس يسفن مل

 مرسبلو ميرشو ماكاو هضوملا ممالك ةيفيكو هنافلتلا تويبلاو َريبلاو

 يرتشي ام يللا يلختو مهيف ليتنعلا بدكوت ةباتك 1 د ىنعملا يف كل :بتكاو

 ميدنلا نا فرعي ا ىراوتي ام ىرادي م.نم دحاولا كاب ىلخاو : جرفت

 لع ءالضفلاو ءارمالا راكف هبذي ميار ةيميبيلا ودعو ةناقالا بع

 1 أم مهنم دحاولا ىلخا ا هلبط الو راط اوعفن ال يللا دالوالا بويع

 ظ 0



 *يا

 يلإي مدن اب داو اي مرافع لوقل ةموكحلا كل ٍلخاو ٠ هيلع بلقني شو
 يرسلا صيلوبلا نم صعجا ابتلعجو كتديرجب بيذبت ةسردم تحت
 بابيي دجملا شوومنح يللا ةدءارصلاو نيشاشحلاو ىراكيبلا رابخلا قرع قف

 نرقل تيري تلا جابركلا برشلا انلطب انحا ٠ سانلا انيلع اوكحضو

 تاه لوقو نيتبح فورا ملا ينبيس سإ رجخا هم يبا : ءالكلا

 كتقّو د يني دو ٠ حالما يلايللا نم جام اي مسمادق امايو : قيع قفا
 قطرطي ممم“ نم لك لخب ايف يكتا يدب يل الا هديعل 00

 اندلب دالوا دنع ةلوبقم يد همذخلا نكت كاناو . ممدعب يح ىلإ هناد هنا

 دع 'وباي هللاو يا ا ميم مرعب امانرو ريخ | لك ربط بنا 1

 ايو ٠ اهضعب ماقم فره: سانلا ىلذيو ٍيحص بدك يللا مالكلا يدا

 ةمالسأب تمج ىللا دمح فلا كأ بر

 تاهاكف

 لضفلا لها هناوخا ضعبل هحك ام لضافلا ىنيفش تاهاكذ نمو

 ةدام تللقف هب تلزن ةيويند ةلزا ىلع هب هيلسي ءافلخالا ةلاح ين وهو

 هصنو شاعملا

 لصاحلاب فراع ةميصا عمو لزاحلا لوق كنع عد يبحاص اب

 لهاجلا يبغلا مدفلاةمت نم هناف نامزلا وفص دجت لهج
 لفاغلل هظحش شاعملا رم مكتسب لفغتلاب لقعتلا 5

 لماخ ركذ دعب ًاهاجو الم اهباب نم منتغت ةدالبلا ض



 لضافل ليك ال رهد بورحب قضت الف مولعا ىوس تيبا اذاو

 لطابلا ريغب تديق ام كاين» دهت اوقبس ىلوالا خيراوت بلف

 لفاجم اهدعبو ةايحلا لاح ميلك اياوزاا يف لضافالا دمت
 لئالاكاذ_فلخ ةقيقحلا سمش 2ىرع هب باعاك رتس ملا

 لفاح دعس ليمج غيلباا حدم هب اناويد كانيع ترصبا له

 لحاسلااذيف سانلاكشعفالوا هلان نم انل ركّداف يا تاق نا

 لماكل ةيكحو يغلا لام دحاو يف اهاتلت ال ترادن

 : لاخلا نسحو ٠ لالاب ال ٠ لضفلاب ىنتككا ٠ لتعلا قزر نم ناف

 || نمو ٠ ريطانق بدالا نم هل انلنو اولانال ٠ انلقو اولاق يف فرصتلا هلف

 عماج عم ىواست ٠ هفق فلا ماما ٠ هفعلا ريقن عضو اذاف ٠ ريقنلا ردق للملا

 رهاظمو ٠ فنراولالا ين الا فالتئخا الو ' ءاعطو ةوسك يف ٠ ماطحلا

 الو ٠ بطحلا مطي اريقف الو ٠ يهذلا لكأي اينغ انيار اف ٠ ناوككلا

 سانلا ىوتسا اذاو ٠ انايرع ىثم ًالضاف الو ٠ انايقع هبوث لمج اررثم

 : طبغ لضفلا مجبر نمو ٠ هدايز هلهال لضفلا ناك ٠ هداعلا هذه ىف

 ةلاحي شعف ٠ اهيلع سانلا رطف يتلا هللا ةرطف ٠ طبح هريغ لمع ىري ذا

 رانا لعافلا لب ٠ لعاوفلا ىه ٠ لئاسولا نا نظت الو ٠ ايلا كلصوا

 ' هليسولا روصتت الو :هليحلا فرعت ال ًالفط كالوت دقف ٠ راثالا بر وه

 ريظت ام دنع ٠ كل اممدختسيل ٠ ارماو ةينغ اهل لعجو ٠ اًرمعو اًديز عفر
 ركذال ٠ بدالا كلو ةظلغلا ملو ٠ بعتلا مهيلعو ةحارلا كلف ٠ كلضف

 : تايمدعلا نم مهتريسو ٠ مسرلا دلاخ لضافلاو ٠ مسجلا باهذ دعب ملا |



 دك 20 4

 أسعتو «يركل َدْزَد . . بدالا 66 ٠ تاحلاصلا تايقاملا نم هتريسو

 الو لخ اهيف سيل ٠ لوعف ناعفتسم نا معن ٠ لاملا وس عم ٠ لال اسعت
 يرتشت ال :نايبلاو عيدبلاو ٠ زيرربالا بهذلا ريغ :زييمجاو لعافلاو ٠ لوقب

 نا لق ٠ بالرطسالا معو ايميكلاو ٠ باسحلاو ةسدنملاو ٠ نايطالا أدب

 ناويدب : رازجا تيتاولف باستكالا ةدام هم ' بابسالا يف لخدن

 تادرفمو ٠ راتختا ردلاو ٠ سيفن نبا زجومو ٠ سيئرلا تاراشاو ٠ راي
 نيس سيلا ْ ا لئاسوو ٠ راطيبلا نبا

 ٠ هينغلاو رجماو ٠ يناغالا ءارجاو ٠ يناديملا مدعو مي بيدبتلاو

 ةجعلو ٠ موسرأأو دودحأو ٠ مولع 0 املا بتك نم ابعبتي امو ٠ هينقلاو ةيادهاو

 محلا عاب اذأ' * "رويل هنا أر ٠ لجر عراك وا ٠ لحع 20 كاد

 كاطعاناف ٠ راطعلا ىلا اهب سهذا لاقو ٠ رانسالا هذه كلمحو ٠ نونفلاب

 بيبللا ىنعمب بيطلا نم ًاهرد وا «:نوديز نبا ةلاسرب ٠ نوباص ةعطق

 لباوتلا ضعبوا ٠ مولعلا ءايحاو افشلاب ٠ مولعملا لفلفلا نم ةيقوا وأ

 مدعلاب ام ينقحلاو مدولاو روطاشلا ذخ لاعتذ ١ لئابقلاو شيرف باسناب

 ةيعلاو ٠ حافلا جاهتلاو  حابصملاو برعلا ناسلو : حاحصلاو سوماقلا ذخ م
 طيجملاو نءرجبا عمجمو :لوصحغغو ضورلاو ٠ لوذنملاو دبزلاو ٠ حاضبالاو

 لراييلا حودو ' ليواتلا بابلو سيغلا مسانمو ٠ طيسولاو ىفصتسملاو

 : ديرقلا دقملاو. .فقاولا» + ديرلاو دربلا .لئاكو ٠ ليزتتلا رارمأو
 ةرهوجلاو ٠ ررغلاو ىجوغاسياو ٠ دئارفلاو لوصفلاو ٠ دصاقملاو علاطملاو

 بهذاو ٠ ناقث الا تيقاويلاو ٠ نارلا فشكو تاحوتفلاو ٠ رردلا قسانتو



 هي ظ
 05 ضعب كوطعا نأذ ٠ لاقبلاو تايزلاو يرضخلا ىلا ٠ لاخلا يف اهب

 ووو تيل نم ًاهرد دا دكا اخ

 نأو كناو ٠ 0 فوقوم ١ + ننال فرش د ةعاضنلا هله

 يل هنأ بيرق اهف ٠ ةريغصلا تيبلا ةحاس تمزلو ٠ ةزيملا بحاص تقراف
 :رسيلا فيسب ٠رسعلارحن عطقلو ٠ بوطلا راث | ىحتتو ٠ بوركلا سمت
 نيرباصلا عم هللا ناف ربصاو ٠ نيطناقلا نم نكت الو دلجتن

 »6 ساهتلا 4

 مهب راشمو مهاوذا قف قفاوي ال ا هنوري 0 هنودجي أع

 منيب ةرئاسلا تارابعلاو ظافلالا نم ةريخالا ةدملا هذه يف هيلع | ىلطصا أمو

 سردا م تقو ىف اهريرحت يناعد ةدد رخآ هذه ىحاص ىقيعس هرصح ناف

 يتمد> تفداص ناف نينس رشع ابيق ىبيغت دعب ابلهاو دالبلا لاوحا هيف

 ال ام اوار ناو ٠ سانلا ىلعو انيلع هللا لضف نم كلذف دوصقلل مراكفال

 دوصقملا ذا ءانثلاو كشلا عم مهداشراو ممئاصن لوبقل دعتسم يناف قفاوي

 ( نأل ةددعتم راكفا ةمتن 0 ٠ ةعارجلا عم هللا دب و ةماعلا ةعقنملا

 نم ةسايكلاو لضفلا باحسا انيلع لضفتيلف لوبقلاب ىلواو ءاطخلا نعدعبا
 لكل بجاو ةانثلاو دمحلاو ةيناسنالا ةمدخلا ىف انوكراشيل هوري اهب هارقلا
 ميدنلا هللادبع مداخلا لع لضاف
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 الا
 ىلوالا ةنسلا نم يناثلا +ز

 ١85 ةنس سطسغا ٠١ قفاوملا

 ةينطولا أحنا

 - يا ل يث ه هما طولا هأ احلا نأ سس أ نم هارغكا محرم

 مهجتلاو ةديعلا ةرفو ناد كازك ساو 8 ميا كيم ْى

 ةرءاد هول ىلا ن.لصوملا كال مونعلا ند عارفلا 3 أس يغب أ

 قا ع نايلا ىع اذا 1١ تاييانلا نع ىلطلا ةللسو قابلا

 يسدنملا ماظنلا ثب و عابتالاو عارتخالا ثعاوب لوانت يف اههدابتو راكفالا

 يباسحلا طبضلاو ىعارزلا حالصالاو يركسعلا نصمتلاو يعصلا لففحتلاو
 ةدحوأا لظفحو يللا لببستلاو ىرا ملا ييمعتلاو يناشن الا عادبالاو

 نكرو ةلماعملاو اولا لمد وما نطو ىلا ايف 7 سا:حالا ىف ةئطولا

 وه 1 "لك مه دأيعأو مهدباعمو ميهماج ف ما داع غارحأ نم فئئاوطلا

 ءاشن الاةيرح قالطاو قييضل الو رع الب هّب داع يف ليج هدماعم ىف قح

 الو ةينيدلا نعاطملا الو راكفالا شوشت غبي ال دح ىلا تاعوبطملاو
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 راع كععنو 00 رواه رورألاو ناط ةسالإ ب ب مثلو 4 موس ىجاهالا

 قاطنا ايبرنا ابي دهاعمو ةمالا نيب فراحملا يقلتو ة ةحامسأأ لدامتو ذظ0

 قويضنلاو عئاقولا طبضب نطولا ءاهنأ يف نم .أآلا ميمعتو نونفلاو بادالا

 دارؤالا لاوحا ةيقارمو اتا ديدشاا باعلاب صوصللاو ءامقشالا ىلع

 مرعومج دي دبتو ةسايسلا وأ نيدلا وا نطوأل ةداضملا باز الا ىلا ت اودالاو

 لوح اركي نم ىر ةدحوأل اظفحو كالملا ءاقي ىلع ًاصرح ًالواف ًالوا

 ةيبتحا وأ تناك ةيلها ةرضملا دصاقملاو ءاوهالا

 اذه نا ىر: الا طيسبلا ممتاو درهما ربمجتأاب لصحي ال اذه لكو

 ال نيينامورلا ةبلاغم مايا ةرتاكناو اضارف عفني مل فراعملا نم يللاحلا عمجأ

 ةيسوربلا عفن الو 58 ةنس ةيناثلاو ه5 ةنس ىلوالا نيتكلمأ أ ىلع مثاليتساو

 ١١ ؟5ةنس غرب دنربلا تربأا ةسائر تحن ةيقينوتلا ةفئاطلا اهبلع ,ترملغت نيح

 اميلغت اك هاله ةئم نوءل'غوتربلا مج باغت ُثيح دئلنورغا ىلاها الو

 تح ( ةديدجلا ةياطيرب ) ةدنك لها الو ٠ ؛؟م+ ةنس باكلا ىلع

 أيلع باغ ثيح ليزاربلا الو ١١4 ٠ ةنس ةقدانملا أبماع باغ

 : 1614 ةنس اينارسا اهتعتث ثيح ىليشلا دالب الو ١١١6 ٠ ةنس زيلكتألا

 ك.بكلادالبو. ١١١ خةئس ةغرب دالبو٠ ١51 5 ةئ س سل ريا ساو ت تف اك

 .٠ ا|06-+ ةئسوريلا دالبو ٠ | 5“ ةعس داهتوغ دالبو : 161 هع

 عمن دو د1 اموال دالبو ١١255 ةئس ةلمتاو هكول رئازحو

 ةيبرغو ةيقرش كالاملا نم هذه ريغ 1 سارق يديأ ىف اهعوقو دنع ايلات

 رامدلا ريغ اهدشي د ملا ماظنلا دق مم ددعلا ةرثك ناذ
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 اهاها ىلكتو ضعبلا ابضع نارؤدحا و مخ 1 أ ءزه بسن رت املذ

 زغ ىلطل ةيعباتلا لذ نم ةئنألا مىتعد عئانصلا ماعز اركلمو فراعملا

 ةكنرفا ةايسملا ةفئاطلا تماقف ينطولا دل راهظاو يسنجلا لالقت الا

 نويكس وكيالا ماقو 554 ةئس نيينامورلا نم ( اسنارف) ةلاغ تصلخو
 هيك 0 ةةاط تممأف ع 6418 ةئس امناطيرب اوصاخو

 اولقمساو امنا أننا نم نويلاغوترإلا صاختو ٠ ناس مرا 0 تديةساو

 ١ى”5مع ةنس اسنارف دي نم ( ةيلقص) ايليسيس ثحرخو + 156 ةنس

 ةوطس تحت اوداع ُث ١1١4 ةنس لاغوتربلا دي نم دئاورغا تجرخو

 ١9/5١ ةنس زيلكنالا دي نم ليزاربلا ت>رخو ١701١ ٠١ ةنس زيلكتالا

 ١/ا/5ه ةئس نم ( ةدمتملا كر ريمأ) انوزاتيأو لكلا ناب برهلا ثدتماو

 امنامسأ تبراح 3 تاقئساو اهدن نم تجرح ثيح 8١؟ ةنس ىلا

 اسغلا لثر» غربقرو تصاختو ٠ 180 ةنس هديروافا اهنم تما

 ةرتلكلا ثيلغتو ٠ 180 ةئس اسفألا نم سكس تاصفناو + 145 ةنس
 ساريا ساوب تلقئساو ١805 ٠ ةنس اهنم كنمافا' تدرطو باكلا ىلع
 تاقتساو 181١ ٠ ةئس ةغروب تلقتساو 18١ ١ ةنس اينامسسأ ترم

 ةرفوناه تافعساو © 1/17 ةة الجل ىغ تاقتساو ءاماأ كلل امءارك

 18١5 ٠ ةئس ايلاطيأ نم بي هناةسا كا صقلاو 18١5 ةئس اسغلا نم

 هراراسكو هئيدوم تلصفنا 5 +١81١ ةنس اسمنلا نم ةمرب تلصفناو

 هغيردرو هغيروم يقريزج ىلع ةرالكنا تبلغتو ٠ ةنسلا كلت يف امنه
 نمةدهاعتملا ايئامرج كلام تلصفناو ١814 ةنس ايهنم اسنأرف تحرخحاو



 د < 7. و“

 4نا.غ يضارا 6 ىلع ا تمماغنو ٠ ام14 كش أساأرف هنأح

 07-000 ىلع أي.سورأا تاوكعاو ّ ١ مل١إ 4 هلو أم كتئماؤلا تدرطو

 «٠ ا١مّملإ ت هلال أساارف نك كل.>ابلاو كنمافلاصلختو ٠ ١مل 3 اينولوي )

 | كيلا تيلنلو < 1814ه اننا نب لبشلا تسلنتو
 ةئس اسنارف نم ىرغصلا ةليتنا ةريزج تصلختو ٠١+١8 ٠ ةئس ايئاسا

 ند اييمولك تصاختو ١٠ءالمعكا هيب امنا.سأ نهورييلا تصلختو ١ "6م١1 ٠

 1 فرش م ترادق ةمأ 2 الا ةأ ا تشعدنا اذا ىدح لفاغلا

 لودلا عافت ةا.لا ةلادو لاحلأا ف يعسأ ماعلا 4ب 8

 ء اهؤاصقتسا انجري الاكشا اهلالقتساو !اهتعباتو 0 اهطاظمماو

 ةدب رجل مزاللا زاوالا

 تراكف لالقتسالا زع بلطل ريغلاب ةموكحا مالا قاس يذلا اذهو

 بد رو رثأ) 2 لهو هد أملاو . ال 03 31 راطفالا 2 يف راوثلا

 تال“ الأ 2 نذفتلاو مدس نع تدعو ا نم هراهامح

 لحجر ب صعت وأ صخ ةناغ 88 مو دصعب قودسل ءاوهالا فاخ تعف ذدنأو

 فلخ ةعفدنه كلاءو لئاقو اما ينالسالا فلا لق قرشلا ناك دقو

 رع ريكلا تروي ةااكلا ثادحملا نم عارلاو ة.حوشلا ثعابب ناودعلا

 لصا ىلا مجرت ةليبقو با معيجي تيب لها نيب داقحالاو نئافضلا



 *ي 1

 ةب راح م.توشنو ناسالا ع أهدب ةثوأم نيقرشلا تكا تناكف دحأو

 هد راحلا ج جاوما لصأاوت ةرص اوم بورحلاو تا رؤعلاو رخهدلا 5200

 كر ةئلذ تاده اكو ىرخا تماق ب بروس تكس م5 لحاسأ عم

 ءانبالا يبسو سوفنأا قاهزاب الا مه :ناهشاو موفد يف نورختفي ال ' ةروث

 سأورب ةسلجم مهريمأ نيزي ناك ىتح نادلباا ىدرتو ضارعالا ملثو

 ٠ مهرايد برحو مه ءامد ضرالا ىفس نيذلا ءابينلاو ءاظعلاو ءارمالا

 دوجو الو ةرامنأ ١ ىلع نما الو ربادتلاو مطاقتلا ٍِ لكلا تراكذ

 لوصو الو لئابقلاو كالاءهل دوهع الو ةس 5 ف مال ::أ الو ةحايسلل

 هذه عمتج مالسالا ءاح املف ٠ دوقولا ةَئادْلا ناريثلا هذه عم فراعملل

 سوفنلا لاذو ةدحاو ةطلس تح كالاملا نم ارنتكو لئايقلاو 0

 يف كلا دحوو ةضغابتملا نوطبلا فلاو ةرفانلا بوعشلا عمجو ةيتاء
 لها ةازنم عومجلا لزناو نطولاو نيدلاو سنجلا فالتخا ىلع هيموكح

 تدمتاو سوفنلا هيلا تلاف ةكاحلا هول / لك ءاضعا مبلعجو ثيب

 سفنلاب ةوقلا هذه ةدعاسم مهتهجو اواعجو رئاشعلا تفاتئاو ةملكلا

 مهريغو يسوجلاو ىليئارسالاو ييسملاو لسا تاذ يف يوتسإ سرفنلاو

 نورحال 6 :اغلو م: ءاداعو مهنايدأ معو ماظنأأ ةدحو كالذل مهوعدل

 الو مهنايدأ كرب نوفلكي الو ةيبرعلا | 0 نومزلب الو ةغللا كرت ىلع

 ةلافكو ةياعر تت ملاوماو مهحاور ورا ٠ ميك الما ن ع لأ ىلع نوربشي

 نع لك ذخاب أيلعلو المت مهنيا هل دايثم عولعلاو ربكالا يعارلا ةساردحو

 انج ةرياغتملا عومجلاب ىالم ةيدنالاو ةعفانلا مولعلا نم هأري افةسيئطو



 و 0 ا رخونن هس ا

 ا

 هنو هلو ف١ 8-5 2 تب تدجلا نولدامتي ١ ا!

 نم اريغك اوعدتساف يتكلاو نيملءملاب . اكحالا نومماقلا ىننعا م

 ىتح ريثكلا ددعلا اوبرو ءامدقلا بعك نم اولا اومجرتو ايندلا لضافا
 ةنيزب نيزتو ةيهع ةيلعج قرشلا ىلحتو ءارمالاو *ائكملاو:الضفلاو ءاملعلا ربظ
 ظ ىف | ب برقي اب ليق ناو نيمدقتملا نع ابلغم ميراتلا لغفح ال ةينارمع

 لك ةدءابجما راطقالاو ةعساولا كلاملا هذه يف ال ةريغص ضرالا نم ةعطق

 ةعطاقتم ممالاو 3 ةفيعم ةراجتلاو ةرذعتم ةلصاوأاو .ىريماسملا ةاعرل م اذه

 الو فارغات الو ةيرب الو ةيرجم ثاروباو الف ةفوكم قرطلاو ةمئاق بورحلاو
 يف اهدق اوعضو ةينطولا ةايحلاب لب ةعرتخم تالاالو ةيلود ةيراجت تادهاعم

 ءاليتساو احتف ابروا فارطال اوطختو ايةيرفا يف امدقو ايسا

 اردقم حوتفلا ليس راهنا ىارو مهتوص ىدص برغلا موسف

 تاقودو كلامم هراطقا تيقبو هيف لصاحلا لذافتلا ىلع يقب نا هنا او

 نم هل ىلوا ريغلا نع هدارفناو هلالقتسا ىري للكو تايروبمجو تاتنوكو

 هلتف ٠ ابروا طساوا ين برعلا لويخ طبرت ناو دبال داحالاو مامغنالا

 هوذخا امب اولمعو تادهاعملاو تارباخلا ىلا ءارمالاو كولملا تعءجارتو مالا
 ةياقو يف ةتامتسالاو عئانصلاو فراعملاب ذخالاو عمجتلا نم برعلا ةسايس نم

 اعافدقرمشلا ماما اوفقوو ٠ ةينيدلا ةعماجلاب ةيعافدلا ةماكلا ديحوتب مزناطوا

 هوذخأ اب اورونتف نييقرشلا راكفا مهراكفا ثكتحا دقو نطولل لغفحو

 لاوحالا ةلدابم نم برحلاو ةسايسلا نونف اوقلتو برغلاو قارعلاسرادم نع

 كرالاو نيشلملاو برغلا يبوماو ةسرادالاونييساعلاو نيبومالا نيبو مهر



 كك

 لالقتسالا ىلا كلاملا نم ريذك صلختف ةينطولا ةايحلا تادعم تدمت ىت>
 طاتخاف ةيملصلا بورحلا تناك مث نيرقرفلا حاشا دق ةيرتلا دس
 نم اريثك اهيف نويبرغاا ذخا نينرق اهنيب يومدلا ماحتالا مادو ناقيرفلا
 لك ذخاو نييبرغلا تاداع نم اريثك نويقرشلا لقنو نييقرشلا دئاوف

 نارمعلا يف ًانسحو ةطبب هلو يقيم ١

 رشتنت ةلاهلا تذخاو املا رقبقثو ةيقرشلا ةرودلا تسكعنا ام دنعو

 سيفن اميف اولذب و ةءانصلاو علاب ةيبرغلا مالا تلغتشا ةيقرشلا راطقالا ىف

 ةعنصأا دراوم اوبلحو سرادملا اوحتأو تايعمجلا اهل اودقعو لاملو تقولا

 تي ةبيط ةأيحح مرن :اطوا تديحن ث ةورثلل امظعت راطقالا 2 نم ةراجتلاو

 كرحت ةمالا عماجت لك ايه يف اور فراعملا لاحر كناكف ةداغسلا ايملع

 يقلا يقرشلا قيرط يبرهلا عت دقو ٠ راعتسالاو ةيندملا فلخ ريسلل اهاوق

 ةوادعلا يقلي ذخاف اهسانجاو اهناطوا عوذج نم اهقشو عومجلا هذه عمج أبي

 عمتجملا بوث قرأ ةروغلاو قاقشلا ىلع سورا يرغيو ءارمالاو كولا نيب
 رالا ىوق فعتفت ام دنع ةبثولا قح هسفنل ظفحيو هئانبأ ديب قرشلا
 رثكو .ةيلخادلا بورحلا تراثو نتفاا ترشدتاف ٠ موفتلا عومج لذاختلو
 املوصا ىلا قورعلا تعزنف داسفلاو ثيعلا رشتناو نمالا عاضو راّوتلا

 عشوو ةمجاجلا ممالأب م وعلا تطيحو ا ,لئأم ىلا ةينيدلا تادحولا تعجارتو

 جرب فب تكرادتف ةيئاملا ةلودلا تماق ىتح جرماو جرحا يف قرشلا
 تقولاو الفلا رصعلا كلذ يف هنم تنكمتام اهتطلس تحت تعمجو لكلا
 203 ا راجتو ةيبصعوّوق اهلئاتو ةديحولودل لباقث تماقو قيمغلا



 يت

 يف مئانصلاو فراعملا راشتنا يه ةينظولا ةامحلا نا ققفحتأو لمن اذهبف

 الا ناد.ني ال تاددملا ن نه غارفلاو لهجلا عم رمذتلاو روبتلا ناو ةمالا

 ةا.لا ىلا هيلع 9و اس ما اةصلاو فراعملا ىلاطل سيل ذا ٠ نالذخلا

 بزبتت ىت> |,ئمدا رملا لوصحت يف تن ا طقو نركسلاو ودل اا ةنطوا

 ,هربظتو مالا نب نوفرعي كاانه ماظنلا ديب نيذخالا مادقا ةخرتو دارفالا

  مولعلا لوصت يف د امتجالاو دجلا يف مهوراج - نم روبظ ةينطولا ةايحلا

 سوفنلا بذهت اسورد انياع واتت ممالا مئاقوو لودلا ثداوح هذهو

 . ةيهافرلاو , ضاير ىلا ةلاهجلا دفادف يف ةهئاتلا ممالا درتو شئاطلا نكسنو
 ريسملا لماعلا ميهبلا ةبسن نطولا ىلا هتيسن يبغ الا سوردلا هذه ىسني الو

 ةرودلا مومع تع برغ اأو ماشأاو ةنادسالاو رصم تاخد دقو ٠ ةدارا الب

 ت.دذو نوصحخلا ترمدتو رايدلا تبرخ ىتح ةلاهطلا يديا اهب تيعلف

 ةينطولا ةايملا روما يف ثم تداع مم ٠ نيعدتبملا ملاعمو نيحتافلا راثا

 ريغك اهيف جرفتو سدقلاو قشهدو ةناتسالا يف ةريثكلا سرادملا تحتتفاف

 ىف بدت ةايلا تذخاو نمرالاو مورلاو سك راو كرتلاو نييماشلا نم

 ريثكلا ربظف ةيقرشلا راطقالاو ةماعلا مماجماو ةيساوسلا لكايملا حاورا

 ةياع ةيرحو ةيكلم ةيجراخو ةيلخاد رئاودلا ديلاة٠ اولوتو ءارمالا نم

 اهضعب ناك ناو اهيحاوضو توريب يف سرادملا تمتفا م ٠ ةيعانصو

 فييروسلا انناوخا نم ًافولا تبذه !نكلو ةكلم وا ةينيد ةياغل جف

 معلا دضعب اوذخاو لضافالا ةذتاسالا نم تائم اهيف جرفختو نييماشلاو

 ةورالا فاخ ةلحرلا حور مهيف ثعب ىتح داهتجالاو دجلاب هل اورصتناو
 7 ا لا



 تساي ياسلام اسما سس سا ”اةطسلاح ١ ...٠ وراح: روس بسير يررسس يرورورورورأ يزور هاجس يس سف ساس سس ة سُْراام17 ة يسن تتاح ير تب سس ا سس يم و تس ا م ع م ع ب ربسصموو

 رغو ناضأف مفر كح نيرو 4 هم هيفرس مم أ نكن اوال مباعتأ ةر َ 0

 أ ىلل ١
 نيضأع قرجملا 4.نطولا هأم نضيف ةأد 0 , سلا هدرحو ا هد ىلع

 ممم لشن ةعر رابط مر“ *و مطل ساب ماعلا أور - ىح ذحاوتلاب 2 500 اسس ا ىلع

 ميلعتأا ةلودلا تءمح م نامزأا فورصو رغسأ ادعو ىلع يالا ف
 ردع ل00 ند كي نوس نك 8 ىركقلا ١ 0 28 ل رامحا هءامحو

29 
 فمع

0 
 اهل

 ينس ' ' ظ
 هاو سأفو ش سد 0 َّى بغا ل حجر سدر. و 5 هلأ هدأ نيكل

 ىلا ياسا كا ند يلا ةأ د 5 سورد ىفلت ا اهريغو

 سرأ دم م,هدالب تمي ت6 ألا ت حو عارطالا ه.عادب هد رغأأ مالا أم رم

 لآ ديبللاو ل ف راكذال تلوهت دقو لادج ممابشو راكفا
 | 2 55 9 ! ٠

 ةرظانماو راكمالا مخولداي برغلا لاجر ماما اوفقوو ل ةتشالاو ةكرملا ه لذ 4
 « ةيرغو ةيرغ .ئارطا نع راذملاو راكلا لتتم ادا قرليص كو

 منع بغا ال هيف نيعماطلا طاوض م كر 0 مينا منع بسيف لهو

 هتافتأا ىلع ىلاءت هلل هللا أ هسردع >- نسا ن طاسلا ١ الرمة اند لقق تأذ

 مهارن نإ ثلث الو هعككم هاحنا يف ةينطولا ةايخلا ثب يف هيعسو هدالبل
 نع نيئْشا مزعو مز مهدالب ةطارحو ميتلدو 6 مهالقلسا اوان

 ربادتلاو مطاقنلا منمو داقحالا مطقو سوذنلا بيذبتو مولعلا رشنو راكفالا

 ممالا . ةنالا نحو ةنكاملاو ةليشلا لذ جب ماعلا ماقنلا فاخ ةمالا ريسو

 ةنيدلا صئاصخلاو ةادوأ أ فوقحلا ىلع 0 527 [:هلاو نينطوتسملا

 اهفعضت الو تارهاظتاا اه: ال ةينطو ةامح ةكلملا اي ةيسنحلا طباورأاو

 ةوقلا ند نسحاو كلملا نيصت يف عرسا ةيطسلا ةوقلا ناف تالداجلا



 كا

 ةبر هأأو 5ظ05 5 تادالو فرأملا ميم“ الإ | ممل لوصوالو ةد رجلا

 1-5 ًأئدحو اءدق و لهأو ْر لا ناءتو معلا عبا نمو لضفلا لاجر

 قيرذت نم ظفحلا ل يجارلا بيبحلاو لمآلا راملاو عماطلا ودعلا كلذب
 ىلاعت هللا ذاعم عامتجالا اصع قشو ةماكلا

 معن تداك ةيمأ ىلا رشع ثلاثلا نرقلا لوا ىف رصم تبتلا دقو

 بشن رمش ذأ١ رهزالا ءاماع الا هر اعلا نست نم ايف ىف م ذأ اهداح ا

 ِق ةمالا تناكف : داليلا ةقرأ مص و ةمْو أ باعك هيلا 5 نم اأو

 نانجلا نك اس اج نا ىلا كلذ ب و ْى لعل عارفلاو يندللا رقبتتلا ةيابن

 ةضايرلاو ة.ممطلا مولعلا عورف نم كلذ 8 أهو برخلاو فايلاو

 ارشك ابق عمو بناجالا ىلأعمو كرك ا ةلتاسأ نم اريغك اهلا رضحأو

 أاهرود ىبت 1 داحالا ند ةفامللا 44 ندو نامعالاو ءابمالا دالوأ ند

 كرتلا ىلوتو 2رييرصملاو سكرجلاو كرتلا نم ريثك مج رختب لوالا

 ابيلا هتيانع هجو دقو ةجاحلا هيلا وعدت اب اهنيسحت يف اوذخاو اهترادا
 فرأمملا هأ_ح ىلع ةفوقوم 4.:طولا ةاحلا نأ ةملعأ هلع عم املهحو

 مدق ىلع تعبث دقف راردلا تيس ةبيرغ اهتضهن نوك عمو ٠ اهراشتناو

 هي اوعرب و نييرصملا نم ريث5 ايف بذبت ىتح حاجنلاو رارعسالا

 هيلا له4ع أمم لك ماقو تارادالاو لاعالا ف أاوعزوف مئانصلاو نوذفلا

 لاز امو 5 ءار أ ع ناري دم ء ةذتاسا أاوراص ةذباهح ربظ مم مايق نسوأ

 بطلاو ةسدنملا نونف ميامتل سرادملا مخك اشأب ىلع دءحم موحرملا
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 ثلاث ع سرادأا ضعب لاذثأ رم مخ لا ض٠ ترافؤ ات 1 لل. 8 موي ١ دهع

 لاوحا هتأملا دتفإ عافدلاو لازنل ىلع !هنيرقو ركسملا ةسرداملا هتيجو
 ةمداصا ًايبتو هدصري ناك ةيجافمل ادادعتسا ةوقلا ةدايزا هضراوعو هنقو
 يعم 57-0 ءالسإ هتدم تضل م هرايد ماتبي وا هتراما نع هلْزني ةىراط

 و ياي نيويدخ م مثالا اشاب ليعارسا انيدتفا رصم ندممو فراحملا

 ةييس :نيرااملا نم رك مخ ىرغلاو ندملا ين ادهرشنو فراءملا قاطأ

 طسب و تاودالاو تالالا نم نونفلا عيمجل مزاي ام رضحتساو تايريدملا
 ىلع اهاجر ناك سرادملا ميظنت اني كيب ىهذلا سيات لذبل هدب
 لضفلا لها رثكو 3 او مدقتلا ةورذ ىلا فراعملا تقئراف مهباعتا
 ف اسورع رصم تررظو تافلوملاب ةذتامالا نرادذا تقتفو بدالاو

 هيب مدلق ىلع ىشمف اشاب قيفوت موحرملا :يدلفا هرثا ىلع ءاج مت ٠ قرشلا
 لررناق فوقو عمو اهترئاد ميسوتو اهاهاو ف راعملاب ةيانعلا ىف ىللحلا
 0 ىف رصقب ملا فراعملا ةدايزإ مزاي ام فرص فيبو هنيب ةفمصتلا
 هتسبب دالبلا مدخت فراعملا ىلع ابنم لضف ام درل ةيرادالا رئاودلا ضعب
 ظوحلملا ءاج مث رث املا ءارمأ يف ليمجلا هركذ تدلخ ةمدخ هتبانعو
 سرادملا نبا ودو يناثلا اداب سابع شالا انيدنفا ةينابرلا ةيانملا نيعب

 نييقرشلا مولع هيقلتل رافعا هدمش ىف لءالاو مولعلا وباو فرامملا وخاو

 مجامتل | ميم هلغف نم وجرأاف اتداعو ممالا قالخا هترعمو نييبرغلاو

 نورقم ءاجر وهو اميداب و اهرضاح ةمالا راكفا ىء مولعلا دي طسإو

 ةيطاارئاودلا هاله يمس لضفلا ناكو ٠ ىلاعت هللا ءاش نا قتحتلاب
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 ' ادعو مها اهب 50 ا 0 نكاوو واع :أهدو 1 ١ ناس ساردلا

 ابماظن رون سمت هناف كرايم اغاب ىلع ةداعس اما ٠ كب ةعاؤرو يركف
 مادقلا هك دارددحاو دو ه1 مولعلا مدح لزق اعاسلا ةرثأد بطقو

 موأعأأ ر د الحا ن-و ىصدت نأ نم رثكأ هنساو#و دإ رث هاو ا أغأأ

 فراعءملاو ريما رهزالا ا انو اوزاح لضافا 9 فراعملل تجارخ ىيخأأ

 فر أهل ره 98 ل فو“ وأ فاررالا 525 ف هعورشم هلو ةملا

 ةينطولا ةأيللا هأيم ىرتت اهنم ىلا ةر ة.ادلا ميسو اهوجرن اننكلو دهجلا

 هدا 520 رااوق يف دالإلا ءانبا اع 2 ادهاأش دقف

 هأباب تالتما دق اهاقراو رئاودلا زعا يه ىتلا ءاضقلا ةرئاد هذهف
 دوعصأأ نع مهل م61 لعق 3 رغلا نظ ل 5 طايفالاو نايسملا نه داليلا

 رع ةوشب ةموكملا لب م < ملا مأمز ىلع أوصف ماكحالاو ماظنلا ىئارأ

 مك لضفلا ى قىوذ ناب أور ربظو ة هب واعو سل ةهازنو رص نمو

 *ءأاذ لقو لمع ُْف 2 ا ىرصملا لود ناك ن هلك ت بنا لاععاو

 أخا ىردقو ة.ناضقلا ة ملا ف سا يرش ناو تادأ هنا ازنلا اذه

 ةرصح هوءمتعأ أم ن هك رثأو 589 أم ررش لقو اشار ١ سرظبو 0 داوفو

 عراضت دءاوق ىلع ًاتباث ماظنلا دجو ذا توكس رتسملا عرابلا يلوصالا

 كلذ ميياع ركني نمو ٠ لدعلا اكسو ةفعو اطاشنو ًاماع ابوروا ةاضف
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 ملاح ف نيسوروالا ةأضقلا 6 نييئطولا ةاضقأأ نك ا ملغ للذو

 فرصتلا ن "سم7 "0 00 2 معلا لذم ماب مهاععا مش تديشو ةأما'زملا

 ةيلاملا فن ظول مزلي ام مهتطاحاو عئارشلاو نإ لا مملضتل ةينوناقلا داوملا يف
 ءاطالا لضأافا لى رم م با ريثكلا تحن بالا ةرئاد هذهو

 امعانباب ع ةضور دالبلا تراص ىح ةلدانصلاو ةبوايكلا ةدباهدو

 غي نيثبنملا كايطالا نع ىمع نم الا كلذ ركني الو ءالجالا لضافالا

 جراخ نواغتشي نيذلاو ةيدماقتلا تال الز ءاسقالاو ركارملاو تايريدملا

 مهدالب ىلا اوداعو نييروسلا نم رصم هي اوبرت نيذلاو ةموكملا رئاود
 ةيناثلا ةقبطلاو ىلوالا ةقبطلا ةرئادلا هذه ىف لضفلاو ٠ ةرتاكدو ةذتاسا
 ىفطصمو بييطلا اشاب ىلع دمحم موحرملا وي باعصا لثم ءابطالا نم

 ىسيعو ملاس اشاب ملاس ءالضفلا لضفاو يواربنلا كب مهارباو يكبسلا كل

 تولكو ىدن كب دمحاو اشاب لاتسجو دومح ب نسحو يدمح اثاب
 كب ردبو فوع كب دمحمو كب مثاهو كب يردو كب يزوفو كب
 مهريغو ضاي ر كب يلعو كب يواطقو كب يوارهو يلدجلا كب ىنطصمو

 ةذئاسالاو ةرئاكدلاب دالبلا اوألم ىتح نيبرمعمل ممانبا ةيبرتب اونتعا نم
 ةدفملا ميب راجتو ةبيرغلا م :ادهاشمو ةعفانلا موفيل ا ةطاسإ علا اودازو

 ةعيدبلأا محو رشد

 تربظو مهعفانم تم نيذلا ةربلا تالتما د ةسدنملا ةرئاد هذهو
 ربثإلا ةيمسل يف يداعلا ريبعتلا ىلع ايرج ) رودبلا ريثكد متدنرت ةجت

 ىرقلاو ندملا ميظنتو عالقلاو نوصحلاو روسجلاو رطانقلاو عرتلاو ( اروح



 دك حرا دو

 كبريبلو كب نايكاكح لثم لوالا نيبرمال كلذ يف لضفلا ناكو

 ىلفلا اشاب دومحو اشاب ىقاثو كرابم اشاب ىلعو اشاب ربظمو اشاب تجهنو

 دئاف اشاب دمحاو كب دامحو اشاب نوتساو ميهارباشاب ىلعو دمحم اشاب ليعماو
 كجوك كب دمحاو اشاب يلشعرمو لئاط يدنفا دمحاو ةلقد يدنفا دمحاو
 ةيبرحلاوةيكلملا نيسدنهملا نم ريثك جيرختب ميباعتا ةر تربل نمم مهريغو

 يف 6 تلذدو يل تاقبط تبر دق ةيبرحلا ةرئاد هذهو ظ

 لفضفلا ناكو ٠ ىرخأ لود عم ةعمتو ةرم ةدرفنم راذسالاو بورمحلا

 ىلشعرمو كب واروبو كب ةروكس ةداعسلا ياعصال ةيجىوطلا ةيرت قف

 مسار هلا مس باقو اضر اشاد يلو يدمح اذار يلعو يىبهو أشاب يلعو أساب

 دشارو يل ئازجلا  اًشاب ملسو اشاب قذا و دمحم أشاب ديشروخو ميهارب اشاب ىلعو

 ٠ هريغو سيجن اشاب ناهعو ينسح اذ

 اشأب ميهاربا ةداعسلا باعصال يراوسلا ةبرت يف لضفلا ناكو

 ناءلس يوكسملا ماظنلا اذه سري كب هليسو و اضر اشاب دمحمو قيرفلا

 يلح اثاب دارو اشاب فيرش ماظعلا لاجرلا نم هعمو يوادنرفلا اشاب

 يلكينمل اشأب دمحاو يلديركلا اشاب ىنطصمو يلريتسانملا اشاب نسحو

 ناياسو هاا مآ ا اس اشاب ليعم“او ريكلا أشاب رفعحو

 ..روسحو ليج وبا اع ا ليممساو يلتوبرخلا اشاب دممصو ىلتوبرخلا اشاب

 نيس سربلا وأءلودو دووانرالا اشأب ىلعو اشاب نوط الفاو عبصا وب اا

 ءارمالا نم هريغو اشاب رهاطو اشاب فكاعو اشاب ىتارو اثاب نيهاشو اشاب

 فيطللا دبع ةداعسلا باعصال ةيرصملا ةيرجبلا ةبرت ىف لضفلا ناك اك ٠



 كي

 ظفاحو ىللخ اذ, ظفاحو ربظم اداب رفعجو اًشاب رفصو اًماب شوطمو اما

 لماكو برعلا اان ىفطصمو اشأب مساقو اذاب نيرش نيسحو يفطصم اشاب

 مظعالا لضفلاو ١ ةوالح نادوبق نايس ربكألا ذاتسالاو اشاب ناوضرو اشأ

 سيئرو سرادملا رظان اشاب راثخم ةداعسلا باعصال سرادملا هذه بترت يف

 كرابم اشاب ىلع فراعملا ناك رأ دقو اغا مهداو كاذ ذا ىلعالا ساجلا

 ضاير اشاب ىفطصم ولتلودو اشاب نيسح سربلا ولتلودو مهاربا اشاب ىلعو

 يركف اشاب هللا دبعو كب يولعو كب ةعافرو
 مدقل بسحب نسحالا ىلا سسملا نم تقرت ةرادالا رئاود هذهو

 ةيباتكلاو ةيرادالا اهماظن مضو يف لضفلا ناكو فراعملا مدقتنب ةيناملا

 يللرتسانمو اشاب نيسح سنربلا ةداعسلاوةفوطعلاو ةلودلا باعال ةيباسحلاو

 اشاب ضايرو اشاب بتار ركب وباو اشاب يناكو لماك اا فسوبو اثاب

 نيهاشو قيدص اشاب ليعمساو اشاب بغارو اشاب لضافو ريبكلا اشاب فيرشو
 كب سوايسابو كب نايرعو يمر كب ىنطصمو مسار اَسأ مساقو أشاب

 ديلا ةموكحلا ميظنت يف مش ناك نم راع كب نايمدو كب سرداتو

 يه ام تلصو ىتح فراعملاو راكفالا يترتب مهدعب لاعالا تقرتو ىلوطلا
 موحرملا انيدنفا نم ماخفلا نيويدخلا باعتا تارث هذه لكو ٠ نآلا هيلع
 ءارمالا راكقا ةجيتنو مفعملا يناغلا اشاب سابع اني دنفا ىلا ريبكلا اشاب يلع دمحص
 ةموكحلا هتلسرا نم م.نمو دالبلا سرادميف ىبرت لكلاونيبذهملاو نيلبملاو
 "| نطولا مفنف داعو ةيبرغلا مولعلا ةينطولا همولع ىلا مف ابروا ىلا

 قيرط يف انعم مهيعس نييدوالا ىلعركت الو نيتغللاب امهيف فلأو
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 اوناكف نطولا ا ءانرأ ا وبرد ىنح عئانصلاو مولعلا لهأ نم مهانمدذخسأ نب

 لعركشلا موةحالو موفي سل مدقنف 7 ةيئطولا ةايحلا وقل يف ةيناثلا ديلا

 تالماعملاو ةراهتلا عاونا انميلعت ىلع مركحش 5 دومحلا ىسل

 راثا نم ب رغأ 35 ةينارمعل ا تانسمملا ريثكتو مى ءافشتكمو مباع 7 رشد 8

 هرب دملاو ةلماعأا ةتوق ثآأآ ةدانزو قرشلا . ةنز تناك

 دي يف ةيداملا تادعملا نم غلرف ١ ابقوا ةرتلكلا لغم. نأ أر نمو
 ةرسان ينو نالا ابيآا رظن مث 1 هك ىلإ 28117 هن نم اكرامنادلا

 هيدببت ام اعو برغلاو قرشلا يف ةميظعلا ابكالماو امتارمعتسم ىلع اهيحانج
 رايعتسالا يف امل اهتاراومو اسنارف ىلا رظن م اهتسايس يف تابثلاو ةمكحلا نم
 دبلا نم هيف يهام لعو لودلا ةيقبهلا راقت لوح ع ًابرغو قرش حوتفلاو

 لودلا ماما رصم ريس ىارو ةلماعلا ىوقلاو راعتسالا رئاود ميسوت هي
 هتكالسواذأب ىلء دو موخر أ ةوعل رادقمفرع فراعملاب ةيرىشلا رجلا عرامضتل

 نا معو . لياخلا مهرثأ نالا هف هيف نه ام ناف ٠ يرصم 0 ةبمطأا

 ينلتأاو داقتأا انضم لرافحا 907 6 مالا هم رك يجوم مالا طالعخلا

 هنم ةلداخلا ةدئافلا ىلا رظني نأ لبق نم ريغلا ناطيتسا مذل فرطني الف
 ةسابارسلا نت نك نك ١ هناف ارهاق ريغلا ناك ول ىتح
 اذاف ٠ "ىلإ نايل قع يىنغي ام نهارا نم ةلاسرلا ردص فو ةينطولا

 وا ةمواعم دارفا ىلع م اعتلا انرصق وا اهتارع انفرع نا لع سرادملا نم انللقا

 ةيدجالا تاغللاب سي ردتلا ىلا ةيكرلا ةينطولا ةفللاب ملعتلا ةقيرط 3“ ١

 ةخبطا ىف لولا امو هلا بوم ملا تومي ذاىركبقملا انتندمب انعجحر دقق ,١



 يك خ1 و

 لاعالا يلوعل ملصي ال يقرشلا ٠ هلوق يف يبرغلا ةجح ىوقل كانهو ةيلاتلا
 ظ ماقلاو اذه لصحي فيو ةدهولا هذه يف طوقسلا نم ىلاعت هللاب ذوعنو

 كرو ' هللا هديا رحتلا انيدنفا فراعملا بيبحو لضفلا ىلوم ةمالارما

 ةيعيبطلاو ةيضايرااو ةينيدلا مولعلا عت يف هلها عفادتو نالا قرشلا ىرب
 فراعمال مهبحجب دبشيو ' ةيندملاو نارمعل متنا ناضحالاتحت ةيبرتلا نا عي
 تيار الا رصم ىرق نم ةيرقب تررمام ( نراب ريسلا) رمورك دروللا لوق
 دعب ةينطولا ةايحلا نا اناق نا عدب الو ٠ سرادملا ريغكتب نوبلاطب اهلها
 فراعملا سوم“ هيف تعلطاو ل1ردمتلا بوث هتسبلاو برغلا تراز نا

 ءالسلاو ةيحتاب اهلها اهاقلتف اهتأشن لحصو اهنطو ىلا تداع تاعرتفملاو

 ليج ةانو ليجر كت
 ضارما ءابطاو مالا راكفا ةمدخ لضافالا تارضح يديا نيب مدقنت

 ةيسايسو ةيماع ةيحنرفاو ةيب رع ةيلحلا دئارجلا يررح ءالجالا انئالمز ةيندملا

 ام دجنالو :نايبلا ميدبو لالخلا راب قطانلا ةبحنا ناسلب هظيرقلو
 ءانغأ نع رص لضفتلاب هوعبتأو لضفلاب انوقيس نأ دعب هتان هب لباقن

 اولضفت نآف سانلا دنعو لب اندنع مخمل نم ةيلاعلا مهتاهجوتو مهتيانعل /

 لضف ىلع الطف كلذ ناك ءاننلاو ركشلا بجاو 'ادا نع انرذع اولبقو



 يي

 نيركاشلل لضفلا نم هودسا امل راكذت الا تاماكلا هذه اهف
 حاتفلا دبع هللا دع

 ميدنلا ميدنلا

 »6 بادالا
 هغ الأ و ةحاصقأا نأ أو لضفلا ةعلل اهررومو اهمدعأ هت ةسهاع هلل ردح

 ' وعم يدنفأ دمع ريرغلا لضافلا ةرمص تح بادالا تادح عماجلا

 دازو اوورم ان الف مان مقعلو لوقا ملل أثم يف ذأ | ددملا|أ 3 578 دقو

 لضافلا اذه مم كرتشملاو فيك هتافك ميديو هتأيا 3 ارون بلقلا

 فيرعتل رع ةتريشل ىف وغلا نااس يرحل أ دمع ءاويشلا ةدا لضافلا

 ىلع ىلاعت هللا 7 هرلبلا روميو باتكلا لضافا نم ريغكو ٠ نايبلاو

 ةئورقم مهلاعا لعجو نيعماسلاو ءارقلا ممولعب عفو ةماعلا ةمدخلا هذه

 تبذج ام اهلا سوفنلا بذجتو بولقلا ليسا ةعيدبلا اهباد او ةديفملا
7 

 ميدنلا

 # لالحلا 4“
 ا تتاكلاو طيب طيحنا خروملا اهررحمو اييحسأص ةم رأث ةيماع هاب رثح
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 ناديز يدنفا يروج لضافلا بذهما بادالاو مولعلا نم هاوح ايف ننفنملا
 همف أم راكئالل ًاواتعف سوفنلا ةاذغ هانبأرف ابنم لوالا ددعلا انأرق دقو

 قئاقرلاو ةيماملا دئاوفلا نم هب نيزت امو راثالا عيحصو رابخالا بيرغ نم
 يف راكفالا ةيبرتو مولعلا ةرئاد عيسوتل حالفلاو حاجنلا هل انينمتف ةيبدالا
 بح هريغب عفن اك هب عفنلا ميممث هناجبس قحلا نم لوثسملاو دئارجلا سرادم
 هللا دع هليمز نم هررد ىلع ءانثلا ءاعدلا اذه

 مدنلا

 6# فيراقتلا 4
 نم لضافالا انناوخا نم ىتش ظيراقل عوبسالا اذه يف انيلا درو

 ظيراقتلا هذه رشنو مالقالا بابراو ءاهجولاو ءكاهبنلاو تاوذلاو ءاماعلا

 نع ةرذمماب متارضح يديأ نيب مدقتنف القتسم بايك ىعدتسي هديدملا

 امه دئاصقلا ضعب انرثن اب رو اهيلا ءايإلاب ءانتكآلاو ابصنب اهرشن مدع
 اهيل ارايقت داس نع ورع رذنلا لوبقو» راكذالا ايورتوبدألا ةمدخل
 هللادبع مم داخ ناسل اولقلعاف هلها مه أم

 مم

 ةذتاسالا ذاتسا ةصصلا همزالتو ةمالسلا هيحصل هنطو ىلا داع
 مماطا ةقثلا ةجحلا ملاعلا ةمكحلا باتكو ىلضفلا ناونع ةذباهجلا ةودفو



 ا ع و

 يضأ# ةهدمع يدنفا لف 03 أ امقدص نانا يعل عرشلا يع ناب

 م وضع ةمالسب نيحرف ءارمالاو لضافالا نم ريثك رصم ةطحع هيغل دقو

 بهن رك سلجم بأ لك ف هل اداه ناعم ةب رصملا هلا ءاهمعأ ند

 هراحا ف أهر صم قفدص لع 4 هبا_هفل م طعن نو 4 4ف

, : . / 2 0 
 هللا ع هييةهع وحن هراغأ هحو اذا رورسأأ ند هه لصح أ

 مدنا

 هس وبيلا لاب لا وا تاس سس د

 كي.ملشلا

1 

 اذه ين روبظلا نع ةديرجلا ريخات نع يضاملا ددعلا يف انلعا أنك
2 1 ' 5-4 

 نيد راشملا ني وانع عبطو اهناوس سائر نك 0 نكمل ىن يس عومس الا

 مدعب ءالضغفأا ن< رشك !ا:فاشو أهرادصاب ول تاكا ١ تراك نكأو

 انعزو دقق اهومقب أولضفت نذل 6 باطأل ةاجا | اهانردصاةريخ لا

 ام اذهو ةن ةرشع ىدحا الا انيلا دعي ِط ةزسا ةئايسمحو فلالا قؤوف

 هللا مهاب بففرأعملا ىو , باد الا قاشعا ركشلا يدق قول

 رداون

 ةددصل هل وعذب لجأ هاطعاف هلاسو فنالا عوطقم لحرب لاس رد

 هير لف كل داي هلق كينج دف ين قالب هزم



 كد

 هل لاةف ءاعدلاءا,ةصصخ ىتح نونيملا ريغ وضع يل سيلا لجرأا هلل ةف كينيع
 ةراظنلا هيف عضت الم دمت ال اهضرءتيكتشا اذا كنال ءاعدلاب اهتصصخ امنا
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 نوعيبي اذام نيكاكدلا باعصا لاسب ذخاف ةئيدم ىف ىفير لجر رم
 نا داراف انه مئصت اذام هل لاقف كنب بحاصب رم كة انادي

 لها لبق تربج فيكو يفيرأا لاقف ريمحلا ميبا هل لاف هعم تكني

 الل ىنال لاق تربح ىلا ىلع كلد نهم كنبلا يحاص لاقف قوسلا

 اًدحاو ارامح الا ناكدلا ىف ىرا
ْ 0 

 ءادغ نسحا اهيف اودفت ةدناكول ىلا ةذمالتلا نم ةلمج لخد
 دعبو همدا> بارشلاو ماعطلا مش برقي ىذلاو ائاغ اب اص ناكو

 يف هدب مهدحا مضوف دوقنلا مفد مدعل ةليح اوربد لكألا نم مهغارف

 هنا مسقاو هوحت ةجابط ,مدحا قوفف ةميقلا مفد ديري هنأ هوي هبيج
 ىلا اذكهو ثباشكا فاحن مفدلا يناثلا داراو هلتقي هناف 0 مفد نا

 ءادفل ةليح مئصن اوااقف اذا ةميقلا ذ> ا يركو مدخلا لاقف مهرخ

 ذ.هلت ياف ةرئاد تاو> فقنو ليدنع كاينيع طبر اننا يو نامالا

 روعشريغ نم نوجراخ اوللستو هينيع اوطب رة ميقلامفدي يذلا وهفهيلعتضبف
 ةدناكوللا بحام يب فداصفق منع ثحبي لحما يف رئاد وهو هنم

 دوقنلا مفدن يذلا ل 4 لاقو هلع صفق مداخلا هؤداص لخد أمأف

 سولفلا ت3 ىذلا انا من لاقف ةايحلا هريخاف ردخلا نع هلاسو هربا



 دي 5

 تاهاكف

 هنافلتلا سانأ' يف كتل كنا ىل تلق ثتاف ىللا هءمجلا.يف 0

 نيدعاقو نيز وبم راب سانلا تغدو اهدعب داللا تيفل انا نكلو

 ةعمدلا برش ىلع انلذري ميار 1 هلوقي مالك قانا مدل ينعي اولوقي

 ةلاذرإا شو ةويصملا رصاق الا ٠ مدن ٠ الوقع اهم قورنب ىللا ةر ة.هجلا

 ةئراا فاتلو لقعلا ىلع طلستت ا!منوكل اندالب يشيساتتم رومخلا ناذ

 اهبيسإ مضوي ايوروأ دالب يف نأ معسل يللاو احالا ميو لب دبكلاو

 هرمخلا روغت لوقي نونجم فالا ةدبرا نم رتكا ةنم لك ناتسروملا يف

 31 لت فيكيو كحل لآ لاسي قّدصم شاّوه ام ىللاو ٠ اهنودي ىللاو
 دخاي ناد ىلع حو و يركسلا نأذ سوأفلا ةلئس٠ ناكو ٠ هبإ 55

 سيلا نم هعمجلا فرعي ام سيمطاط ىقبي ىتح هرشع دخاي موقي ساك

 هربع هلادب حور اهدعبو ٠ لايرب شرق وبا ىلع هيسأحي يجروماخلا موقب

 يللاذ ٠ هل دريم هتلاحو لكالا نع ةدودسم هسفنو هعالصم ةسار ميصيل و

 يناكاي يبلق الخ يللا اد وهاو ٠ هرمخلا مسي هللا لوقي يد دساذلل رظني
 مهنا كنيعب تفش كنا ثيحو ذاتسالا مالكب مهفوخاو يدلب لها ىلع

 رع شا نال مرح 0 يلا |وجشمب مهن كلدوإ 0 سوعجرو ام

 .ٍ لعجا 2ك 3 نيييطلا الا دنع هوبقلا لثم هيكهتسم هداع ىتب

 اميرشي ىللاو هرم: هرمخلا رش انيذكي هللاو هيناث هقيرطب قالخالا بيذبت يف

 منا تفرعو هتكتلا تمهف تند !.ىنمملا ىلع بدت اا ينبجل ٠ بيبخ ٠



 6 ا

 قعدنت ام هد قلعملا طيلا لامو انلاف اذه نم اوبيسيو انه نم اوعمسل

 اهرخ او هشيع اهلك يهأو رودي ام يز نمزلا عم نيرياد انيلخو ةرمخلا
 يز ديلقتلا انيلع بمكنا يللا انحإإ سب يقفب ٠نمزلا ممرودن ٠ يدن ٠ ثوملا

 نولطنم اوسبل هعامج ٠ ةيز اوامع هجاح لمعي دحاو اوفوشي 1١ لك ذورقلا

 حي اوكسيو يوق طمقملا اوسيلي هعامج انفش نيدعبو مذ انسبل عساو

 اندالب نا نيفراع ان>او و ميز اندسباو مهاندلقف اهب ا 6 هن ةيوش مدي

 ردصلا ضارما فاخيو مسجلا ىلع اولا رورم شوحي هد سبللاو هاد
 + ةييم نارا "378 مغحلا رخأيو ىلكحلا عجو و لسلا ءادو

 ادو هفوفلم مهر دص ىلع هيردس اوسبلب ل لها فوشو |

 صوص سبل ملل اوعضوف ردسلا ىلع طلستت هبوطر اهيف مدل نوكل
 ناش ىلع ناطفقلاو هبجلا اوسبلب اوناك رصم لهاو ٠ مهنغ هبوطرلا شوحي
 ديعصلا لهاو ٠ هراح مهدالب ن نا تحل قوف نم ميف برضي اوملا

 اوبلل وعسويف مدنع هديدس ةرارحلا نككا اًدج عساولا يرعلا اوسبلب وناك
 نينايع اوحبصيو هنع اوما عنمب دلجلا نفعت نسحا متتج ىلع لخدي

 وها يكحلا اشاب اس كمع يز دحاو لاسا حورو ٠ هشحولا ضارمالاب

 سببللا ىلعو هتعفنمو ميدقلا انسببل ىلع هيا كل لوقي فوشو ايحلا ديس اد
 اهيلع لوقي فوشو هرمخلا هنوعلملا ىلع ناك ولاساو هرحلا هيهاودو يكرفالا
 ررض فباش دحاولا ناك اذا كيلع للاب ىتب ٠ الالاو تفرلا يز مالك

 ذاتسالل اوعدي مهقح اد ٠ رضي ىللاو عفنب يللا ىلع مل لوقي ى سوم هناوخا
 فوشاواشاب ملاس انديسلاسا ميار انا كل لوقا اما ٠ بيبح ٠ هنم اولعزب_ شوم



10 
 ٠ هرشنت كل وبيجا هيلع يل لوقي ىللاو هرمخلاو سبللا يف هيا لوقي |

 الو طيباعز سبلت عجرت سانلا كدوصقم هيا كدوصقم تنا انديس اي نكك
 تعم انا ءميدن ٠ مويلا كلاح شيا هلا حارو ىضم ءىش اد نيطافق

 تايرع ناسنالا زوجارا يز انحا لاق ىتح نولطنبلا متش يجنرفا نم
 يجنرفالا ناك اذاف ٠ ضر هلاح ىدو روتسم هدلح ناك ناو ةقيقحلا يف

 اذا ادك ىلع٠ يشفرعتم قرش اي ثنا ىتب هتعانشو سوبلملا رض فراع

 هكسلا غي ينغي يّثميو بصقب شوبرطو ناتسف سبلي دحاو ناك

 اكححلا لاسا اي ربصت هللاب ٠ بيبح ٠ ككوق ىلع هضوم هنال هيز اوسبلا

 مسا ٠ صلاخ لاجلا باب نم تنا علطت لجال ممالك ىلع كل لوقاو

 نرسم الا يشمرت ام نيعلاو هيوش هنشخ همفع مالكلا مل لوقيب يللا |
 نكل كيم يللا لاسا حورو هد طرشلاب يضار انا ٠ مدن ٠ فرخ ىلا

 ينبلخي ام يشهف ىللا يل لوقل ادك دعب فياخ انا

 تبله ناّوص رجح يف هب كعب 52515 كلسم اذا ناسنالا ٠ يببح

 باد او مولع دلوي راكقالا كاكتحا نا تبكح كسفن تناو ٠ هيف رثكي

 اولوقيو كمالك ةمجق اوفرعي هكب معز سان !ورشك سان يلوف يثكرغي اذ
 كتايحو ريخلاب كرشبي هللا ٠ ميدن ٠ هنم نسحا شيجيام هنم فاخذت ىلا

 اماي هب وبشلا نمز يف ناسنالاو لاّكلل نيلباقو قوذ ملك اندالب لها

 اويش» مييقالت ٠ هيا اولمعي فوشو هلذملا هكسلا مي رو سب ٠ هنم لصحي

 ناك ام ىرج يللا تبر اي اولوةبو هرامالا يشم لالا يف
 مين



 و

 ذاتمالا

 ١٠7١8 ةنس ىرسم 50و ٠١٠١ ةنس رفصا هءاثالثلا موي

 ا١مك؟ ةنس رييوثس 1 قفاوملا

 وفع ساقلا

 يف ةيبدالا لئاسرااو ةيملعلا تالاقملا ةعلاطم ءارقلا تارضح فلا

 وجونو هوفلا ايف اهتاراجم ةفيعصل ا هذه يف اوليختو ةيلحلا ةيلعلا دئارجلا
 || ىلع كك نذخا دقف لامالا كلت لصحتو لرونظلا هذه قفحتل .نا

 نارمعلا ةحاحو ةكلملا اهدئاتنو ةيددالا اهدئاوف انو امعفانمو فرأعملا

 ددعلا اذه يف يك انذخا اذبلف ٠ هدضب 7 امنا دضلاو ٠ اهيلا يندملا

 نيبنل (هلاهتسا ببسب الهاج ءراا لمي ال ةليبم عمج ) لهاجلا ىلع

 وفعلا سمهتلتف لاوحالا ءىبس نم هيلا رجت امو ةئيدرلا اهبقاوعو اهراضم

 ةرئا» نع جرغ 2 اننا يابلا اذه يف انوخ نع هاورياع هارقلا نب
 رع ريعنو ةيسائي اب ف لك ين لخدن امناو تايبدالاو تايماعلا

 ' .نونشلا يح 5 2 ايم نال ني ةلوادثم تارابعب دوصقملا



 3 لع 0 م لعن امئأو ههأ ةها < دن د نع انلدع اننا ءازملا ىرب

 ةءاضمل اييورتو سوفنلا اي ورت أحق ايفا كا 2 عيضاومو تارامعب

 دا ضصرعف 2 لزملا لو أنا لاكلا لأ ئيرب دب 5 د

 سوفنلا ليا ةقيرطلا هله أةمزتلا اأو فرامل ةعاضاو راكفالل 2-2

 ءاضريوهبحي ام ماوعلاو ءالقعلاو ءابدالاو ءاياعلا نم مسق لك ىربلو اهيلا

 ىلمات نث*و ماعلاو صال ١ اب عفن ةماع ةددجلا نوكت ناإلا دصقلا يف

 ظافلالا رهاوج ىلع دمتعا نمو ٠ !ديفم اقر ًاةيقد هدجو برشملا اذه

 أنت ءاح دقو ٠ هتاضرم انياع زعبي و هتامضارتعا رثكت ةأندصق أم لوح م و

 أم يقال ددعلا كيس ابنم جر دنس يدإيلا عوضوملا يف ىتش لئاسر

 رشملا اذه ناسحتساب ةريثك يقك انتةاج اك ةديرجلا برشم بساني

 ا هلع مسد هدد رج يدأبلا ءالكلا ل نلعح يىلطت ا صعا و

 يناثلا قيرفلا رثكت ناف مانمزتلاف نآلا ةديرجلا هلع ام نستسي ماعلا

 ةمدقت أه لوش لملف كاذ ذا انءار ةاننرا ةيببحالا بح أص راصو

 ىلع ل ,ركاشلا نم معيمجل نحنو نبناهل ةقفاوم ىلزهو دح نم هيلا

 ةينطولا تانسحلا 2 موبحو بادالا فاخ مو يعس

 ىلاتلا لصفلا
 د تاداعلاو قالخالإ 2 2

 يىرشلا داصتقالا

 يح أم رظنو هنس نيرشعب نالا لبق رصم هيلع تناك ايف رظن نم



 #6 ه١

 تلصو ىتح ةمح التم تافوا ين ىتش راوطاب تروطت ا ١ ققحت نآلا هلع

 ابلها لقلناو ةمندملا ديب تردقت دقق نيوددلاو ا جاتحت ةجرد

 ثاينتقملاو ةينأر علا ت ملا عاو 1 نم ةاراجلاو هش همل 0 7 لا

 ميضاوملا زامو ب قا 59 ىلع يصفي مأقم اذهو ٠ ةينيبلا

 ىرت اك اهني وانمب فرعت بلاطم بابلا اذه بترن اذإف

 * ماعطلا بلطم #

 ماسقا ةثالث نيهسقنم ةربخالا ةنس نيرشعلا لبق نويرصملا ناك

 يف جرذي الو ةين الاو عاونالا ليلق "ارقفلا ماعطف ٠ ءارءاو ءاينغاو ءارقف

 وا كشك وا سدع نم هلي لك تب نع ندملاو فيرلا

 . نم عون وا ودكسك وا ة ةصمدث وأ ةيرعش وا ةشيشد وأ لوف وأ راسب

 يفيرلاو للخمي وا لجن وا ثاركوا 00 راهنلا ءادإو رضحلا

 يوي ع اا الواح نم لك يف ةمجا مدرك
 سلا :نيبللا محلا لك 3 الو ةتفك وأ ابايك عنصيل ةرذ عم ًاقوفدم وا

 محلا لكا دارا نا ينداملاو مساوملاو دايعالا يف الا ( بيصغلاب ) هدنع

 سوماجلا مل نم نيلطر وا الطر ذخا وا هلجرا وا ناويحلا ةشرك ىرتشا

 ًاعطقم وا ارمحم وا اقواسم هلعج الا هاظملا نم فرعي الو رعسلا صيخرلا

 دنعو ةمرواق هدنع ىعس' لصبب اخوبظ٠ وأ ةعمد ىمسل نمسو ءام ىف

 هماعط لج ضعبلاو زرالا الا لك أي ال دالبلا ضعبو ينخي يفيرلا
 ةخرف مجذ هنع ديزيو همادط يف ريقفلا يواسي ناك يفيرلا ينغلاو . ىلا



 و

 انوفدم وأ الاخ زر نحاط ديزي اك فيض 18 اذا بنرأ وا ةمامح وا

 نم دوسأ لسعب يلم و | درفم نبلب اًرراو مل وا ةمامح وا ةخرف هيف

 ريقفلا ةين اك هت أو ٠ ةيالق هنوعسل ريثك لصبب ةمحل وا يصقلا لسع

 لاوشو ( رجالا )رمحالا بوطلا قوقدم نم ءاسنلا !معنصت فاعصو نجاوط
 ضيخملا نإلا لك ١ ىف هيواسي 5 ( ةلئاش بواق» ةيلاش عمج ) نبل

 محلا لك اي ناك يندملا 55 : ةرايظلاو تي يف نافيضلا 9

 يدابزلا هيناواو كلذ ىلع ديزي / انو اوطلا زيلع ا
 1 ةنا سس لوزا ةورثلا معو 0 ةيماربا نوصلا اورضأا

 وأ ةبلهملا عنص وأ ركتلا مم تدلل نزال منص 3 لمع دار / ب

 متالولاو نافيضلا ييلايل يف 3 ءاواحلا عنمعي الو ةسيسبلا وا ريطقلا
 يف ةدس وأ فائصا ةي لع لمسي ماو ناك ءارمالاو !| ةريكلا

 نو ولح نك وا رضخلا نمنينحصو مح ندعو ةبروش نم ةبكرم رثكالا

 نولوادبي زرالاو رضحلا نكو منلاو ةبروشلا ىلع رصتقي مهلغاو زرا

 هم همقلاو ةمرواقلاو نرفلا بابكو ةتفحلاو باككلاو رمح نوحصلا هذه ىف

 ريظفلاو ةريرحلاو ةيبالبملاو __ناورلاو كيربوصلاو رضخلا عاوناو
 مقطلا كيب الو ىنيصلا أو او هكأو ُهْلأ صعبو ةيساملالاو كسوبنسلاو

 رمجالا وأ رفصلا ساغلا ةينا لمعتسا ناك مهلغاو ان رشع ىنثا نع
 ءأنغالاو ٠ ءارقفلا قعالمو ٠ رصم وأ ةنائمالا وأ تاقوت يف عونصملا ضيمملا
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 ءارمالا قعالمو سقبلا يشخ نم ءاينغالا قعالم نا ريغ بشحلا

 :ارءالا را.ك دنع ةيضفلا قعالملا لمكت ردنيو سونبالا سشخ نم

 ةلق عم هلاح بسحب لك ةمطع ةورثأا تناك ميظعلا داصتثالا اذهبو
 2 ترسك اذا حالفلا ةين ١: ناو ةعارزإاو 07 عاستا مدعو كاذذا دولا

 ال يديملو صنلاب ابيرتشي ىنغلا 5 لاخلا يف اهريغة ًارملا تع

 ال اهتلقل نكلو شورقلاب اهيرتشي ربمالا ة ةين او هينجلاو لايرلاو ف
 كريب ًايظع ًاباجح ناك يهاطملا يف مسودلا مدعو ٠ هتقاط قوذ هفلكت
 اودجي مل ال ءامدقلا نا ىتح ٠ ضاففنالاو ةضفلاو باهذلاو ىهزلا

 اذاز وع نم ادادس نوكيل ضرالا يف هنفد اومزتلا مهبهذ هيف نوقفني باب
 لضف الا وه امو اًرنكو ةئيبخن الا هيمسن يذلأ وهو تارورضلا هيلإ تعد
 تدتءاو طالئخالا لصح اهاف ٠ ةشيعملا تايرورض نع داز امو داصنتالا
 ناقي رفلا لدابتو ينظولا يبنجالا 05 ةءارزأ١ قاطأ مسناو ةرادتلا

 هل نسحو شحوتلاو ةيهعهلا ىلع ةانب هدعو يق رشلا داصتتقا يبرغلا مث ةرايزلا
 دق أمو ملعلا يف ةندمخلا ملأ لام اهتبن ةانييراتملاو لكحالا يف مسوثلا

 دكيو لغتشي اريحا هذاختاو هدالب ىلا دوقنلا نم هذبب ام ليوم الا كلذ

 ينجالا م ةأح 18 هديب تةالةهاو هعرز باط اذا ىتح راهنلاو ليلا

 ريفلا ينطولا ريف . هيف ناك !م ءاوسا يف هكرتو هديب ام ذخاف هنانسمي

 نافعلا لعتو بهذلا سيفنب ابيرتشي ةيبرغلا تانسملا ىلع ربمالاو ينغلاو
 .دلكنروصعلا نم تام نم ةيكرم ةغثأ تراس ىتح سراثلملاو معاطملا يف

 ملل يناواو ةبووشلل يناوا 4 منسم ذا ةعونمملا تاساّكلاو لاكشالا ةفلثفل
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 يم

 يناواو نيدرسأل يناواو ة-طلسلل يناواو رضا يناواو وسلا يفاوأو

 يناواو ةبكاذلل يناواو ءاولحلل يناواو ( ىشروتلا ) للخملل يناواو ضيبال
 هب راش لولقو )حارقلا ءايلإ تاساكو نبجلل يناواو ( شيلا ) ةسباءلا ةبكاذلل

 تابنلو ف تاساكو كاينكأل تاساكو ذيبنلا تاساكو ( ماعطلا ىلع

 عبش لاجر ؟ ريغ ءاسنلل تاساكو انا.ماشلل تاساكو تنسالل

 قعالمو ةطلسلا قعالمو َةوبَْلا قعالموءاواحلاقءالموزرالا قعالم كلذ

 مك تالاو هكوشو فنص لك نيكاكسو هبروشلا قعالمو هنردلودلا

 كيةفوبلاو ةعرلت كلا ماعط يف كلذ نومدختس نوميللا رصعو ةبكاذلا

 مو هصاصلا ملو ماو يوالكلاو رمجلاو بايكلاو يدندلاو فيدسورلاو

 همروأقلاو ةيموتلا مله صمخلا لو للا لو ةلسبلا لو سطاطبلا
 ملضلاو يتسأب لكلاو قجساو همرطصابأ او نرفلا مو هم هيقلاو ةمرواشلاو

 ءاولحلا | عاوناو ريطفلاو قيالصلاو 6 ينروغلاو ه بكرشلاو ىشحماو

 تاللخللو تاطلسلا نم كللذ عبتي امو رضا عاوناو ( يلتاطلاج) هريهشلا
 رسكلا ةاياق متصت اوال ذو ةعونصملا مضاوحلاو هكاوفلاو تايبرملاو
 50 دف :يهاظملا هذهو يبس ىنداب

 أمم اهريغو بيلاودلاو يساركلاو تازيبارتلاو طوذلا ىدتستو لاعالا

 ةديدعلا صاطملل ةمزاللا ( رودقلا ) لاحلا نم اريثك يعدتستو ةرغسلل مزلي

 هدحو لكاي درف لك ذا يناوالا نمتائم تعدتسا ةمجاو هدنع ناك اذاذ

 نال فانصالا ةيقبو رّضحلاو موحللا ريفكت همزلو ةيئرفالا :دعاقلا ىلع
 اذه ٠ هفكي ام ذخأر نأ همزل ف صوصخم هانا ف لك اي ناسنا لك



 اوارغتساو ةزملاو نجاطلا اوكزت دقفغارقفلا اما ءاينغالاو م ارمالا ىلا ةب

 مقر عم م لعل أماع هوما - اي ىتَلا ةقيقرأا يناوالاو ةضصأ ل

 اهسودتف طئاخلا يناج ينو تدبلا طسو ىف يناوالا نوةليف تويبلا بيترتب

 نوقيطي ال دح ىلا لكص للا يف اوعسوت دقو اهريغ نورتشيف اهرسكتو مئاهبلا

 مظعلا ف فارسالا اذهل ةيلاملا تادراولا ةبافك مدع هماع نسا

 ةيطوغمنا ةورث ةعم تبناه قرشا ١| داصتق الا فارسالا اذهب. أوتامأ دقو

 فراغملاو قعالملا عانصو نوطارلاو يدابزأاو ماربلا راو ةيروخافلاو

 راضمتس ال مهتادراو مهغكت ملالو ٠ برغلا يف مهلباقم يبحو سافنلا راهتو
 نايطالاو كالمالا اونهرو اوضرتقا ةديدجلا سراشملاو معاطملاو تاللالا

 تيار وأو هوكحللم اب هءافتلاو هونب ايف ييرفلا ىنكس ةياغلا تناكو

 رظنت م داق  عوبمالا 3 بجمل ١ تيار سبالملاو شرفلا يف مهفارسا
 نأ معن ٠ ىبرغلا فارسالاو قرشلا داصتفالا نيب زيتو نامزلا اجت

 ريغ اهيلع كلابتلاو اهيف فارسالا نكلو سوفنلا اهفلت ةيشاعلا تانسحلا

 رشع ةسوخلا وا .نيدادف ةرشعل أ عرزيي نا 5 لجرلا نا ىرت الا دوم

 رخديو ةليأ لك نافيضلا هماركأ عم ةنسلا لوط أفوصحمب شيعيف
 نادف ةئاملا عرزي نالاو اهريغ ىرتشمب هنيدادف ديزيو دوقنلا نم أ ريغك

 هكرتب الا كاذ امو يرورضلا الا توقلا نم دي ال امرثقم الا هارت الو

 رهش لك شرف فل الا ذخاي ناكل والا مدختسسملا ىرتو ٠ قرشلا داصتقالا

 رضاحلا ذخاي نآلاو اكالما يرتشيو امثحو امدخو مي رحلل اغا هدنع دجتو
 هعفني !ًراقع ددجي الو ًائيش هقودنص ىف ىرت الو ًاهينج نيسمخلاو نيعبرالا



 كيا

 أم ب ها تائب نم انزحا ولف ىبرغأا فرسلا الا هك ند نامرحل هرجع

 عافتنالا قح ا:سفنال انظفحل ا:ئاداعو انقالخا قفاوي ام ىلع انرصتقاو هنم دبل

 تامئرملا فاخ انيرجو ءاوهالا لوح انرط نكلو قرشلا داصتقالا ةرمعب

 ين انحجصاو هانؤبس ىتح هاني ران يب رغلا ربس انعبتلو رهاظلا ةفرخزملا

 تابيه تابيهو امدنو آذسا فكلاب فكلا يرضنو ظيغلا نم لمانالا

 انكرادت نا الا ميللا فرسلا ىب كلاهتلا اذه ىلع يداتلا عم مدنلا عفن نا

 زيزعب هللا ىلع كلذ امو عاوضلا فرج ىنش ىلع تراص ةيقب

 بيذيتلا بأب

 ىلا اهقايتشا نم رثكا مقاولا رمالل قاتشت سوفنلا نا سانلا ع
 ينع باغ ناف يبرغ قيدص عم يئافتخا يف رظانتا تنك دقو ليختلا

 ال بادالا نم ًاغراف ايما ًامالغ ناكو يمداخ عم 3 يلا اد

 هتذهو ةباتكلا هتماعف هلاثما نع هالت امو هتدلاو نع هذخا ام الا فرعي

 تاروامح هنبب و ينيب ترج ةجردلا هذهل هلوصو لبقو هلثمل مزأي ام هتنقلو

 محلا وا رئاسلا لثملا باب نم تاماك تبتك ينا كلذو ةريثك داوم يف

 ميلحلا كرمي ام هنم ردصي ناكفذ اهانعم همهفاو هيلع اهو رفا تذخاو

 اهتمزألا ىتلا ةقيرظلا هذهو ٠ بيذبتلا ىلا هلوصو ءاجر ربصاو ييفغلل

 تمزع اذهلو بابلا اذه ىف فلوم باعك .للرم االوانت لبسا هبيذبت ف

 يلع يف ىتش ةيبدا نرونف ىلع اهاتشال تارواملا كلن رشن ىلع
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 ءارقلا وجرا ينكلو حلاص هسا ناف ص فرحب هيلا رشنلو ٠ تاهاكف

 نم غارفلا ناذ عتب نا لبق هلهج متاتن نء هنودجي اع م اوضغي نا
 نافرملا و وذ هروصتي ال ام طالغالاو ذوذشلا نم ثلا نع ردصي فراعملا

 تاملك تبتك دقو مويلا رضحي مل انبحاص نا مت : حلاص اي0ن
 ام كلعفلر نا اميع اه اتم ليفايلا 8 اهأ رقا نأ ديرأو ارح 1 خ

 ه.فت مل يذلاو هتمبف يل لة امنء هءبنت اف كانندو كنيد حالص هيف
 هع ىنأس

 يثيعب !متفش الو محلا ترف“ ا. قريع لوط انا قديساو < ض

 ل دمطلاو دحاسملا ىف ءاهعلا الا ءالكلا سانلا يدبي ال هلا فرعاو

 . !بةقرعم .اودلا يل لمعت يب ما تناك امناو مكح تباطو تابع ٠١ ي رم“

 نياك ينظذحت كاك ناف هسفالف لود اكحلا نا سائلا نم مهو

 ةلاط امنأف 5 نم نسحا ىنوعفنب

 لثم ظعاوملاو تاصنلا باب نم مالك نع ةرابع كلا :هذع + ق
 نيدلا نع جرا> هنا روصتت الذ ةعمجلا موي ربانملا ىلع ءابطخلا مه

 ملا سيلو ءابطا ل لاقي مهتركذ نيذلا ءاكحلاو هللا ذاعم هيف نعاط وا
 بسحب هريغ كلذكو نيالا نع ًاجراخ الو ةديقعإا نع ًافئاز مهنم
 ةعي رشلا مولع دلعي مولعأأ فرشا ميهاعو بفرادبالا ةاغذح شو هدقلعم

 اهريغو ةيعرشلا مواعلا يف رظنلا نم نكمت نادبالا ةعص ناف ٠ ءارغلا
 بجاولا متي ال امو نادبالا ةعص ىلع فوقوم وهو بجاو نيدلا لعتو

 نا مزأي هلأ ىنعي ىنعي 60 سس سجا بطلا لمت بحأو وهف 4 الا
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 ا

 9 الف ٠ اهضارما ةجلاممو اهتعح ظفحب موقي !ه ةمالا نم قيرف عت
 رم نيصأ نا نمن“ ءاسنلا تابرجم ىلع ل لوعت الو مر ةلهجلا مالك

 ردقب نفلا اذه ىرم هماعا ام كجلاعا نالا اناو ٠ اًرارم جالا
 ضرعاو كما ل ًأسن الف تضرم اذا انئمغ هللا فشكي ام دنعو ةرورضلا
 اذا كناذ همالك ريغب لمعت الو هئمذب 7 تناو بببطلا ىلع كفن

 ٍق ماوعلا قوم رككا نا تدجو سانا يف ماعفو ةلهلا ىلا ترظن

  ءاودلا مساب ةلهجلا يديا نم اهنولوانتي يلا موعسأاب ىلتق ندملاو فيرلا

 باىصأ 8 ره داع نم رثكا ندلا احدا ىلع ماوعلا داعا يي نهو

 ناك ل لوفاف ضئر | ىلع لخدت ا أ كالذ نم سه أو نفل ىفأأ اذه

 ضارمالاو ماس اللا لتأ وه دقيعم 35 ءايق باطو ءادلا 35 نالف

 امئاطخمو كاذ نبيع وه اذه نا عتق ضملا صيف نست ال ابن | ىلع

 رغاوج هلل تءعضو اذا ايدل هفص) اك ضيرملا لدقت صرومملا ف

 ضرما يا ءاطالا رم ن يد دا نو: ٠ ةماس

 هريع نم مان دكأ فرعت تاو 0 تمح * ص

 يوغلاب نوكي يذلا ينم هذ نكلو محلا ًارقا لضفتفيدلاو لثم نالا تناو

 يزن عج صرفلاو ٠ صرفلا عيضي مرا كلرت ملا لوا ٠

 عيب مو ةمو رق أ لول ملثم صرف ىلع عبتةسفو ةسقو ةسرف ينم

 تناو كئبون يا كتسرف رف تأ . يناثلا اولاق لوالا غرف اذاف "5 ىتسا



 كا

 اذاق ٠ انتغا يأ ةصرفلا تزهتناو ٠ "هتبوان يا ًانالف تصراذ لونا
 هل لاق 35 كتب تقو لكف رخ /] اتقو عطقناو ائقو راوردس ١| كل اح

 رورسلا ةصرف تعضا دقو قولا كذ 2 مزح د اذأف ةصرف

 هتون ىأ

 ناف مزن فيك ديلا هكسمت الو نيعلا هارت ال يذلا ءيشلا ٠ ص

 لقعلاب الاو لبحلاب نوكي مزحلاو ديلاب كسي الو نيعلاب ىري ال رورسلا
 هيلع كبلاذي ال ثيحب هلوانت يف ينأتلاو ر مالا كطبض مزحخلا ٠ ن

 ىلاعت هللا كقزر اذاؤ هب هعفدت ام ادعم ثنك الا ضراوعلا نم ٠ىش

 انبو كيب لوحي وا اهيلع كبلاغي نم اهظفحمو كروما هب طم بضت الع

 ام رثكا ميضت كناف تاقفلاو فدصلل كسفن تكرت اذاو امزاح تنك
 نيلفغملا نم تنكو هلصت

 لكالا نم عوأ يا نم رومألا هزه كلو تيمهف نالا ٠ ص

 سوافلا وا برشلا وا
 ةرامع أاهنأاذ رصح 2 لخدت ال نأسن الا صرافتت ناررقألا 2 ْن

 ايظع وا اًريقح اًريبك وا ناك اًريغص هتايح 252ه لك نع
 ةيشام ينطب ناف ةحاراا تي حورا زواء نالا انا ىقب ٠ ص

 امزاح نوكا الو ةصرفلا تءيض نوكا كمالك ىلع لا مل اذاف الع
 سجن كناؤ ءالخلا ىلا بهذنو لاحلا ف مش ١ مل اذا كنا من ٠ ن

 كريغو ءالخلات لط امرو اروصات ريخأبلا تدحأ اهروا ررمخكسفن لع

 كتئجايح ءاهضَقل قو ةصرفلا زهتناف كبايث ىف ثدت وا ريخأةلاب أ هتف هيف



 كك

 يذلا يا نقاحلا ناذ يمالك مهفت ال صرفلا ةءاضا نع ًالضف كاف
 اصوصخ ختنا سأنلا كباطخ يف لقن الو: ركفلا برطضم نوكي هلوب سيح
 نأك ناو :.يعتسم ةلينل امئاف اماقم وا انس كتم ريكأ تبطاخ اذا

 . لوقل نا نسحالاو لاب اذا ىبصلا م نولوقي مماف لوبا يبرعلا اهانعم
 تنك اذا زّربتا نا ديرا وا زاربلا نع كاذب ىنكت ةجاح ءاضق ديرا
 اذا ذا لجرلا نا هيف لمالاو زاربلا جارخا هانعم زديملا ناف ملا لما ع

 ف اوفطلت ءابدالاو ٠ ءاضفلا يا زاّرَبلا ىلا جرخ ةجاملا ءاضق دار
 نا يا سانلا يز لوقي هريغو هوضولا ديدجت ديرا مدحا لوقيف د اذه
 كد.طافم دنع فظاتذ ساتلا نم هريغ هيف ىواس هارتعا يذلارمالا اذه

 عامسالا يلع لقفت ال تارابعب اذه لثم يف كدوصقم نع ربعو سانلا

 كيلع سانا كوضن الو

 « ةطبغ +
 دمحاو هيلع راما الؤ ينقراق ال يذلا ىسيلج اذه ئرافلا اها

 م اذا هلوق لمأتو يلث٠ اريلع كطبغي ةلاح يف كدوجو ىلع ىللعت هلا
 تادععم نم هغارفو هلهجب رذعي هنكأو هقوذ ةراهط فرعت كمالك ىلع عا
 يفراءم تناكو هتبتر ىلا تلت دقق ناكأا تقوم ارا تيذس اذاذ لاكلا

 ةلاح لك اهبحاصل ثنس> اذا الا فراعم ىبسل ال فرادملا نإؤ ةلاهج
 ٠ ديلبلا ميهنتو يبغلا ةرماسمو لهاجلا ميلعت نم' هتنكمو اهلع نكي

 ةرشاءم كيس هل لضف الو تقو لك يف هلثاو نم دجيال ملاءلا ناف
 هناف هبويع رع فرطلا ضغف ٠ اههنب ةلصو بادالا ناف ليث



 كلل

 نم ينرذحو تافملا نساحمو قالخالا مراكم ىنماع يذلا يذاتسا

 نمو ءالقعلا ةطلاخم ىلع ىنضرحو ءاهلعلا فرش ط ىنبماو تاطلفلا

 هب ويع نع فرطلا ضغب اة ناك موأملا هذه يببلعت يف ةسفن بعتا

 ءالخلا نم رضح دقف تكسا ء٠.١06

 ةصرف ائتلاف اننا تفرعو كمالك تلمات ءالخلا يف اناو ص.

 لخدت نا كزاي ناك رصع زلكنالا لخو مد ان هو ةميظع
 هل لوقا كيلع لأ نم لكو تدءلا باب ىلع دعقا اناو رلا 0

 |:مي رتسا انكو نيف تنا اوفرعي الو ايندلا كيلع اوفلي اوناكف أنه شوم

 تايعتسا كترضح نكلو يد اهفوشنب ىلا ةبعصلا رومالاو ءافتخالا نم

 ةصرفلا انعيض انةواخو يرجن تعلطو

 5 اننا | ترظن ةموكحلا ناف ةصرف ال ةصغ ىبسل هذه :ن.

 أف ًاطولا ددشت نا اهيلع سمي ىنلا رومالا عا نم هئاعجو مايتهالا

 تيبلا تاخد ناشلا اذه يف كراشم لجر ىلع شتفت نا تدارا:اذاف

 ..:رظي ٠م لكو قيدانصلاو تالحلا يف هيلع تشنفو ًاهرك وا ًاعوط
 انلمف وأذ هيف ءلا لو>د نظي ال ام ثششتف ارو هيف ناسا لوخد

 ف اندابعلا تاروششنملا موي لك مهبسل تناو اهكرش يف انعقوا هتروصت ام

 ذخو نالا رصم ةنيدم نع اندعبو انتاجن ىلع ىلاعت هللا دمحاذ انةح

 اهريغ ةيكح

 د6 رإقملا عابط لقني ديلانتلا
 بهم ىلع يلا تدك اناو عابطلا ديلقتاا لقني فيك ٠ص.
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 كالذ عمو ىفاشاا كهذدم ىلا ينتاقن لهح ىلع ىل لدا ينشأ أ يل

 تنكل دوما ع عابط لقني دللقتلا نك وأو يبا عبطو يب ءءط ىلع ينأف

 ماع ثا أ ىر ز ملاءو كائد ىر هل وط ىنفدو كلم ا نإلا

 ثأ تاق نيذأو ةلاطب يد ةيكملاو 1 هرعت أم لك بق رعأ حو

8 
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 غو بايكلا نك اهسلاف ىردع ىلع و 00 كل لو 0 نسوا أبماع

 دلقتلا عنا ن + عون هنأف هتركذ ام ديلقتلاب دصقا ل انا ٠ن'

 ةروصب 050 عابطلا لقن يف مظع لخد هل اقمأ شب رص-ءات ال ىلا

 ناللا اناو عابط لقن ال قاخ رييغت هتروصت يذلا نذ اتروصت ىتلا ريغ

 ةغلب و ةدبلو ةيبالج سبلت نالا تنا موفأو عمم” الثم كل برضا

 يا هارد ىلع مانو ضراألا ىلع دفن نأ زود هاا هذبعو
0 

 فقتو تءاطخا اذا برضتو ماعطلا نم ىتب ام لكتو راحلا فلخ ميسم
 أو ديو 1 تل لاقي و أنرفاس اذ أ جرألا لمحو لوحأ انراز اذا بارا ىلع

 لرد كانَ ردع ىلا هترحدأو و ُهماع تصر 0“ أشرق 8 اضع اذأو مالغ

 :اطفقو ةينع ثسمل اذاذ ٠ ةئملا ىذه باكا أبيف دلقث ىتلا رومالا

 تفكششسأ ثايعالا وأ راحت | 4 2 ف ب ردو رمح 0 رهو 4 ةءاعو

 لوقي نم تهركو كريغ سولج عم كفوقو نم تفناو ةمذلا نم

  فنا#و ماعظلا تالضف لكأ نه تعنتماو هتبرض اعرو دلو اي كل

 هذه باعصا 3 تذخاو هلص# ضرغ - شور فرص كيلع

 ترص أذاف * مهن اق نم عابط ىلا ةلمسا كعايط لقت ىتح ةئيهلا
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 دوبملا نعام 2 0 وأ أمسامسق نييعيسلا ن هكلتام ٠ نم رأ ايد وأ الا كإذ دعب

 كءيظعتب عولوأاو كدي ليبقنل لدلاو ورابتعالا ساظب 00 هيهات أر

 اي نيف وقعا لك رغشت 0 امسح < كمالكل ريغأا عابس فغشلاو سنام ْق

 هذه ند ععسنت كلا :عرولا كياءساغدق نوحي < ناالا مولا هلم ةلماعملا هذه كلمأ هد

 كلذو صا ىلع ند ةرفذلاو لووخاو عوضخلا بح ىلا لقئاتو تاذصلا

 كل زا> انولطنيو ةرتس تسل اذأف ٠ ةلبطاو ةرطفلاب ال ةّئيملا دملقتب

 رايثعألا عم كدحاو1ل الا كلثيب نم جارذت الف كرارتعا قح ظفحم نا

 ةهاجولا ند كلسفن هيلا لق ام بسحب عامرلاو ةلفسلا ةسلاج نم تفناو
 عصخم و أ طاح ىلع مايق 9 كرما لوم ناو ةريبلاو هرايللا ىف دعمت نا زاحو

 سوفتلا هيلا ل: .: ام تأذ ريغ ىلا لفحم 2 ةداغ 44 نمار ناو ( هلا« )

 لحال رظات : أ راع نم تائددلل لااسو ءابزالأا ليز يي ١| ةئددلا

 0 همت تغلب نأو : عراد نيدلا نم راقولاو ةيمش و رايتعالا

 كمامأ مالكلا رثكي نم ا ..ء باوتحالا ىلا تام ةئيملا
 ةرااب ص/اقناا لا# نع تدعبو نذا ريغب كيلع لخدي نم تعركو

 لقشنت كتافوأ امو كعايط ىرت اذكهو ٠ رايتعالا قح كسفنل تظفحو

 لوصأ ن ء. ديلاقتلا هذه نم ءىس الو ءايزالاو تائمملا لك كلاقتناب

 ةلاهكلا هترطفو ىرعااو درجملا ىلوالا ةيقاخلا هتروص ناف ناسنالا ةرطف

 سأل ولا اذحلو 1 راد ينك أايعم رااق وف دلاشت ةضراوع عيمجو ةاشنم ةأشنم 2

 دلقملا عابط لقني ديلقتلا



 كل
 تيسسسس سا(

 دادي رثنب أبعيتاو |اظنط لضافا دحأ نم ةليوط ه لاه ال تدرو

 انبجا دقو انام ذاةسالا هيلا لسرن نا هدارمو قيقرلا لجزلا اذه تح مث

 وهو هصشن هانردن ةديرجلا برشم نم هنوكو لجزأأ فطللو هباط

 واخي 3 داءوأأ بر ىف ولام دحاو تدصق

 9 تنابإر ارا كل ىلا ىحور و يبدن اب 4

 قرحي ونإ هيلع اولاق 'هشحو تر ريقفلا ره

 قرع علظي ريقفلا 0 هو شوأ م روقفلا '

 قوشي ىلتع تيلخ هوالح ه5 باتكلا تيم

 قنص ىحور رت هسخل ىنيطمت هناما
, 00 

 قلع لع  موقل ينلخ : دحاو نوكت ىعو)

 قفدنمم أ هل لمعاو ةمد - ولا 5 34

 ىلإ هس و -ً م 7

 قيض ىثلخ انا نسحا اي 1 يثلوقل ال

 قفار وقوسأ ١ رطب ذاحألا 58 5

 قئسرتب  وفوشا ا!  يدصق غلبا اه دعو

 قبنب يودع اما يل حرفي يبيبح ىتب
 قشعي تاريخ هيدو بسيط هذ ميدنلا 'هللاو
 8 2 34 م ١ 38 0 7 ع

 فزهز“ ىموو ساو | يلوق مس ”إ يريس اب
 قرغت هل نوكت ايشأ اهيف ام ىلا بكرملا ٠  0 3 5م 0 3-0

 ب سس



 يرياذ تناو يس ا ب كيلعرودا ١ ناو تيح ام راأهت نهانا :ن
 هحيت“ كارو هعئصلا نوكت هللااش نا مويلا كلاح يزا انمخل انه نم

 هياوس د ردزأأو
 5 ف يبا ىز تناو نيئءرشع كأ ىقب روذعم ثنا 0

 راكوهناف اناو ينتف تننا ١ هبا ايف يىرح ايندلا فراع تنا ام تعاطو

 كناعس نامز نم اهانتفأ ييقكيشلا تف تلا راك وها فب

 طارخ تام تيفو انتو تاققنأ يأ تيداف اه مود نم ماد 5

 كياشو قيطاقطو ةمنص تانيزباردو هنيطل يسارك لفغتشا تدعتو
 هعاهلأ اكاوحو يساركلا ىل اء تلطب تازورطلا ال تعلط هولح ةجاح

 تاب يناكيرم الا كيامشلاو ديدخلا تانيزباردلا اوامكو هكا ارذال الا

 تماعتا أل رملا تفشو لوذلا ثديساقو طوف تام“ تح رف | اص

 يىل تبجو شرق ماك تفلتسا تحرو لغش هعأف يل تمتنو هزازقلا
 ةبوش اناحو لاع ةءاصلا ثعلط ' ءركلا باب تدصقو لزغ ةيح

 رم لفتفت اياج طوفلا انيقل انتفنلا اعون هيلا تيرجو ةلومع نيلبز
 اندنع نم اهودخاد ىلا ةنكلاو عاطقلا نطقلا نم هلومم ارب دالب

 1 ١ اه انيلع وكحضيو ناولاو لاكشا شاف اهوامعلو ينات اهواحي
 شنن نيدعاق انوباس روناأ الا فوشت ام كنيعو انعوتب هءايلا اهوفاث

 هرشعب شورق ةرشعب اذحا ةعيبنب ىلإ اوذخاي وراصو تاجاوذلل ارحارو

 م



 يف ركتفي شدح يخا اي لوقل ٠ لسعلا نم مهبواق ىلع بحاو كنرفا
 انيلخو اندالب ةعنص انتومو بيرغلل انسولف انعيض لوقيو هد مالكلا
 ىلع ىللا يز نانا لك الا كينيعو ال ٠ نيعياص نيرياد هيعبانصلا

 هعايملا دنع لفتشا تحر ىلغ نق ٠ طالب ىلع هبارق انوياسو اغ هينيع
 أم ٠ هيوش الليح هكسأم 57 يما تافو ينطقلاو يهاذلا عوت

 دالب نم فري هج فنصلا ائيقل انتفتلاو هلماعملا ةحير من اننا انقدص

 هغامص غوبصمو وتريكسا نطق ىلع ريرحلا هبشي تابن نم عونصم أرب

 انحا انم ٠ هطومرشلا ةتملا يز حار هيفالتو دهت نيتسبل نم هنعل

 هنومتملا هجاحلا وتوفي نيحيار ال ىمع دإبلا دالوا اه انتافغ نم هيا انلق

 ليهالملا فيس هسولف طخي دحو يد يوالبلا ودخاي وحوري و هنوقتلا
 ىلع وازن مهانفشو انمالك عفن ام كينيعو ٠ يثمعفنت ام يللا ةجاحلاو

 هبا اهلصا وفوشي الو وركتفي ام ريغ نم ليباملا يز ةشوشفملا ةعاضبلا
 ىلع تببلا لخديو هعباوص سحلي رامنلا رخا حوري انم دحاولا وتافو

 الو ٠ هفرط يف الو هديا ينال هفصو نسحا ام يديس ٠ لخملا يار

 لاطب دعقت جيار يفنح اي تلفف يش رذعي ام تيبلاو لايعلا ره كافخي
 تأضف هعنص ىلع كالرود حدر يرورضلا توقلا فرءزواع كلايعو

 مرح يز يادق ايندلاو انه نم يدواو انه نم سيجاو رياعاو بأفقا

 هغيصلا نيتتحلا تعب تمثو سودو سو> دعب يناده انبر ال هربالا

 حاتفلا ع هللا باب ىلع تدعقو ساه ةبح تيرتشاو هيلولا عود

 لايعلا تيك تمنو مهبحاصل نيشرفلا تيدسو ًاعون حيرلا لدعناو
 1اس سس سس هاسس سا اساس سس سس
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 59 ءالكلا يف انحا ٠ هيوذ | ةئعلا انيلع .تنابو تنبلا تنزتو

 فراك م ىرج ىللا ٌناكو ديدحلا لاحلاو ينيصلا نوح | انتاجو
 ىتح هلماك هنس هلفثن ام يز ناكدلا 6 ام يزو نييشاملا دعن اندعق

 أب انملطو ةثيند ةجاحم ناكدلا انعب اريخاو | دق ىلإاو انارو ىللا انعب

 ينتفلخ كي الوم
 جاحلاو همنصلا تاف طارخلا نسح ىطغسوالا كرمع هدك ىلع ٠ ن٠

 فسوي كمحجو ريارزااو طيرشلاو ناطيقلا لباع تاذ يريارألا دووحم

 لذق ييصقلا شيورد ديسلاو ةراجنلا تاف يلع إمملاو لزغيب شاقب ام
 اوخا ةيقبو هريس اهوضف نيجتلاو يناصمحلا يز ىللا هعاجلاو هناكد
 هم ثنك تنا كل ل 1 نا ٠ ح ٠ هربع ملاح ىقب راجتلاو ةيعبانصلا
 نايعالاو دمعلاو ليل اهيلع ح 8-5 دلبلا نم اوملطا لوقث ىجلا
 ملا ام لكو رجاتبب ىلااو مدتسم ىللاو عرزبب ىلا نيدعاف تالا

 : همقللاب ممدنع لغتشنب تاجاوخلل هلعف انحا 3 ا هرب ىلع نيصن
 ٠ ن ٠ هسبلي اهريغو هلمع يف اهسفن تاوم ريرخلا ةدود يز انيقب اذحدا

 مغيب ّش اد ادبا هيعيانص اندنع شاقب ام هديدحلا ىلع تب هرابعلا ىثب

 نيمادخلاو نيلايكلاو نيلايشلاو هراملاو انم نيلأبزلا هسل هلل دمحلا ٠ ح٠
 هتفب عاتب ماك ىلع نير را ةبوشو ندباويلاو مزمللا ياسو هلعفلاو

 هشركو هيمعط نيعاينو و نيداادح ةيوشو نيرازج شضعب ىلع

 ىلع 0 هنآلمو 4وفب و هكسوو تاركو لجن تبان لوفو كحكو

 مت تناو ساخن ماك ىلع لاس ءاكو يقاوط رسل شاع ةيوش
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 عياضيلاو هفيطتلا نيكاكدلاو ٠ هدا هحاجلا الا شالت ام ينعي ىقارلا

 ام ببط ٠ ن ٠ دلبلا يف هيشام ىللا اهو تاجاوملا تعاتب اهلك لاعلا

 أئيراشا ٠ ح١ مهيز ؟يكاكد يف اوعي.و تاجا اولا ةءاضب نم اورتشت

 ايماغ تبوك هور شنت اة كعفوب الغ :تالاينك اةءطخو مزنم يديس أي

 نم شرتشنب ام هيا هل لولو هجاولا ىلع ليو انتوفيو دلبلا نبا
 شفرعي الو دحاو ومالكو لاء هجاوخلا ةءاشب كل لوقي كدلب نبا

 هس وبا ول مدبب يللا لاق ةلفغلا يد فوش ٠ دلبلا دالوا يز شغلا
 نو شغلا شفرعي اه ةرشعب ىتبي هسمح هيلا كيس هنم سكي ودب ىللاو شغلا

1 

 ةلامممكلا تو هج 1 ارشنأ او عببأ كل راغا د تاضف كتارمحو ٠ شادغ

 اوعلطو توييلا ىلع اهديأ تعضو تاجاوملا تدار هرصقم هلماعملاو

 جرن ' ىنيراد طيح اذ لوشي م دحأولا مجدو أهنم رادغلا ابءاصا

 لسا أ هاتفرع انحدا كدنع ىللا ْن يلرفا ١ ةعا عب ىل لوقو

 لدعملا ىلع ملكنا ناك نا ًاقح هيا ةيا ىلا فوشاو كريغ هعامج ناك

 لود كارب نيففاو يللا هعايجلا فو. 60 نسل أن نمحر اي لوق هد

 عما بيل اوي ٠ س ٠ ىد هيسنجلا لامو يلام انا ٠ ن ٠ هضوملا نم مها

 هنأ هر وصلا فرعت كياخ 4تفرع : وهأو هيأ وأود د فوشو مص داكح

 س همسأ كلاش ىلع فقاو يبا اويإ ٠ نينم لود فرعت ٠ ن ٠

 تفارظ سس همثا وياج ىللاو ةييط سولف و وائاؤو تام هوبا تفاطل

 ني«ار فوشنو عع بيط ٠ ن ٠ هلثلتم شاود ول تتافو تنام هنارم

 : مويلا دالوا ىلع جرفتا لجال هيا واوقب



 كك

 تفارظ ٠ ريشنم 0 53 ويسوم راوس وثوب ٠ تفاطل '
 .٠ كلو ها هأر ارا للا نم ٠ نادم ياج كك يزيزع را - ونود

 و راهلا سعلا تحرر ٠ هلمللا يفي رفع "ةرملطو تننحأ انا ويسوم أي

 جرفا تعلطو نيةعاس ىف هيلح نيتيم ترسخ موف ةراع تنا بلا اندا_ا

 ندنتاو هرب صامصنا ةعبرأ تدح أهارأ هردبلا سحر هنو يسن نع

 0سم ع نع هين هسف .تفاتساو .لترام

 تايحو راهلا ىلعو امملع همي ار اهلك يسولف نأ عم ه ةياع بم اهتدجو

 يكشأ ٠ تفارظ ٠١ يد ةنسلا مرعي هم م يلا هن فاالا ةسمح 9

 ينلياط ملا كرب لما لو نوط ال للا يأر 2 ك | ىببا ناو

 بابلا كرفي ام لثملا ي ار ىلعو ١ مضعب نه هلالاو | ج اًدثموها 9

 ىلا" ١ تاوأك ىراكسلا مالك ) هقير نافشأ وج يل رللا هقب وزب

 لانرجلا يف ابط# موقي اممسل مدن فياخ سب هبيرغ هصقو هبيوع -
 هدباسح سس نيحار انك اذا زد إ هريغ الب مدن الب ٠ تففاطل ٠ ةعءاتب

 مع اي ةيرح نمز اد ' نبا الو نيحيار الو نييلسم انح ا ال هدباس>و
 ميار ا فياش شوم مدن اوه ٠ كوخا وه أم كوخاو كوبا وه أم كوباو

 يوابقو ششاحلاو ربمالاو تادناكوالاو يد رييبا لام هدا أ يف كب

 واس دلبلا يف ىلا فاضنلا عدج ماكل شوم نإمل هلوممم ىد صقرلا

 ٠ سنج هدوصقم اوه نكلو عيحص هدمالكلا وه أم ٠ تففارظ ٠ ابيف مباع

 هءارز يف هعاذمم يف هراهت يف م لغتشو اناعم رللا نيشرةلارفو) أننا هدوصقم

 هيوش اهليح هكسأم دلباا لضفتو هي وش اينغا بصل ناش ىلع نييروالا يز



 ا
 كلل لوقا نكراممو < هرضت هبارخل دمي الان مدن نكلو اهيف يللا سائلا

 انا نسحا قوفا 1 يلع ربصا نكاو هنس نيتسو يل ىرج يللا ىلع
 لوقا ىح ىللا ثالثلا موي نوزوم شعلطي ام تقواد مالكلاو ناركس

 ىنبن الديس اي فوش ٠١ ح . كيلع ومالسا قطقط نم ةباكحلا ىلع كل

 وه ام ٠ ن ٠ ثايينجلا يف وفزعبي نورباد لودو هبواهللا نيسحال انحا

 حايرالا وبيجت لام كافخي الو ىتش الو اهيف بعتال سولاف روذعم

 هبا يناتلا ةياكح فوشن ال هتولب انفرع هد كلذ عمو عباوزلا ودخات

 لآ وبس

 ىلع ال لقو انل هرسفو لوالا ددعلا يف يذلا لذملا اذا طبضا

 يسنو دومخت للففلا كلو هبرض لصا
 قي زافزلا

 ممجيو رح قاس وهو رئاط نيشلاو ئءارلاو واولا مث“ ناشرولا 3

 نيشلا متو مما مهب ناشماو نيواتمك نيشاروو ناف نادرو ىلع

 وهو بطرلا بيطا يناثلا يف مملا رسكب ناشملاو ناثؤملا هيف لاقيو
 نمل برضي لثأاو ٠ ماعلا ىلا صالا ةفامنا نم يطرلا ىلا فاضم

 لكاي ناشرولا ةلعب ٠ سوماقلا ةياورو رخ ءيش هنم دارملاو ايش ربظي
 أًةرعم عقو سطرأأ .ى1ذا ريغ ذاتسالا اهرشن يتلا يو ٠ ناشملا يطر

 هيا فاضم ناشملاو ركتم يطرلا نا باوصلاو هل ًافصو مقو ناشملاو

 بظر م ا دبع اوظذحتسا 7 نا هيبس يربيمدلا لاو دقف هببس اما

 ناثرولا هلكا لوقي هيف رثالا ءوس ىلع بتوع اذاف هلكأي ناكف ملخن



 كفل

 بطر لكات نراثرولا ةلءب هتياور نوكت اذه ىلعو ها كلذ ليقف
 فصو باب نم ناشملاب هنصو نوكيف يطرلا فرع مهضعب و ناشملا

 ينوناقلا ملاعلا ءاج كلوةك هفاصوا صخاب ءيثلا

 20 ا
 لاسرأ ىلع اهب انمي لجزلا نم نيتيبب ءابدالا دحا ائيلا ثعب

 اهو هنم كارتشالا ةجث لتس نم

 ىناتلل انولبما الو هظسق ذخأ هوتعنأ أيه

 مي مفدب اورداب .نيذلا ىلع ىنثن 5 ةمحلا هذه ىلع هاكشنف

 ةينطولا ةمدخلا هذه مدقل يف ةيناث ادي انعم اونوكيل كارتشالا

 *« تابوقعلا نوناق حرش #

 ديجلا 2يشنملا بتاكلا عرابلا ينوناقلاو لضافلا قتحلا ةرضحل

 قوذ دحاولا ةزحلا لبا نايظع نازج وهو يناتسبلا يدنفا نوما

 هت يرتنيو هنم لوألا ءزجلا عب ءط يف عرش دقو ةفحص ةئائسلا

 ؛ ىنتعم افيظن ًاعبط ةيلومالسا فورحب اسورف ةعيطم يف عبطيأ وهو

 كارتشالا لدبو ةعبطملا هذه يف مبطن يتلا بتكلا يف ٍراج ره او
 دارا 3 قيل ا اشرق 50 عبطلا 75 هنقو أغءاص أشرق 56 هذ

 ةباين هفلّوم رباخت صو ذاتسالا ةرادا رباذيلف بادكلا اذه ىف كارتشالا

 هل نم لك هجاتحي دوصقملاب فاو ريبك مرش وفو ” نيكرتشملا نع

 1 ات اهتم ل تج »
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 نريناوقلا ىلع فوقولا همزاي نم لك لب تامئارملاو اياضقلاب قلعت

 ةدئافلا رييك نم هيف امل اهسورشو ةئرصملا

 د6 حالصا د“
 نماثلا رسل يف لوالا ددعلا نم ؟+ ةفيعص يف عبط طلغ مقو

 رع فا رطسلا قو ٠ هلوري اه ٠ باوصلاو ٠ هوري اب ٠ اهنم رشع

 أمو 5 4 كلا صاو 5 نوماعت أمو 5 0 ناك ند ل ةويىصلا نم

 م ١ ددعلا أذه قف تلعن ناك نم 5 راهد ١ ةفمونت قو ١ نوامتن

 هراال ت٠0 رطس ١8 ةفيدحص يفو ٠ اهئأ ُهآأو صو اهئاغلاو صلاصخلا

 نادولا ياو نادلاوأا ديل ٠ ه رطس 05 4ةمححص قو 1 ةأرأ هي ا

 يف اضيا ابيفو ٠ 2 يشو لكلاو ٠ ةرطس ةفرعصلا هذه يو

 ةقيحدص ٍيفو ردق فذ فزر دقو | ياو فزر ردق دقو * ٠١ رطس

 راعس ؟ ةنحص ىفو ٠ هأعح ا ي قيرف لك ' 1 رطس 5<

 ءاطخلا اذه الص نيكراشلا وراق 1 رثأ شس #* ا نمألاو ٠ ام

 أح يبا ةعجأ رم لق ةريألا ةمزأملا له تعمط لق لعلاب
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 *« ةيانع نسح #
 قودندص نيما لما كب يدهم دجاملا ةرضح نا هلعأت دمحيو هرث ذ نسم امن

 . ا -ِ 1 3 مس ا
 ةرضقا ى ىولح هَل امحا هنأف همرح ةموحرألا م ام نم غرفي ل هنو عم يمومح ا نيدلا

 نم هلزجم هعنمي لو هتداع | ما ركدلاو زي زعلا نآرقلاب ةمضخأ ةناهأاشل أ!

 *أ مالا نه ني ريتكل ةعمأج ةلمكلا تم اكو ,ظعالا سيكم*# ءوملا ريمأو هغالا انئاطملس ة هم لح

 نم ليلا لمعلا اذه يف هكراش نم 0 ىلع ينشن اك هتيانع ع دعبل ينشنف نايعالاو

 (ميدن) هكلم ىلاعت هللا دّلِخ ربكألا مهتفياخ بحب ةثلتمم حهيولق نيذلا نييرصملا



 ىلوالا ةنسلا نم عبارلا زج

 ١5١3 هنس توت 8و 1١٠١ ةنس رفص "5 ءاثالثلا مويا

 ١855 هنس ريمتبس *١ قفأاوملا

 ىناربعلا طالدخالاو ةينطولا ةعماجا
 أناسا امضرا يف نم عومجت 3 تبا تالا ادزعلا ر معن ال

 ا مازلالاو ةوقلاب هدقتعم كرت ىلا موكحلا املا ةيبلب يكلم عمط وا
 ا

- 
 ردع 2 مهروسو ل نيموكحملا ب ْى 558 لالذالاو ربقلاب

 عامل بولقلا 07 ١ 8 دضاوتأا هم ماضتلا عودجما ىلع ى كن يند حو

 ... رخ*+) 3 ءملا 30 ند أد ودعم كلذ ناكو 6 ه فلنخ ال

 مالسالا نيرمأ دج ١ سأنلا نم لبق مالسوإلا ءامح أ ١ ةأوعلاب مرضعا

 نم نيالم نامسملا ةمذ يف لخدف ةمالار ار دا.ةنالاوأ

 مولع و موسانجاو م مي ىلع ىلا - وسوملاو نبيديسملا
 ث: 0م انل ام مل ةينطولا قوقملا يف انلثم ما 2 لداعلا نوناقلا
 | يق د عع طبعت دعا م تس عاب | سلا تابقعلا طق ىلع نيطالسلاو ءافلخلا مج فنراعتسا مث انيلع

 ئىي ضراعب ر ةهأنتو ل ذاع ىف مالسالا ىلإ ةيقرشلاراطقالا 0 أ5 دقو

ْ 



 د ظ

 ا ةييكملا ةيإعلاو ةداسحلاو ةباعكلا لاعالا ف مهولمعتساو

 ىلاعت هن اياع هنن دعي يذلا ىرشلا نوناقلاب ةيئطولا ةعماجلا

 ةيمالسالا ةلودلا عم بورحلا ل لاصتا عمو ٠ سو هيلع هللا ىلص هلوسرو

 ةمالا نم 5 ينطو وأ نطودسم ىلع دحا نومي ل ةيحيسملا لودلاو

 ٠ ةيعرشلا صوصنلا اهتمرح تررف ىتلا ةينطولا ةعماجل الظظفح ةيراخلا

 اعاذدو دوبعلل اظفحو ةمذلل ب . اا روصملا تلاون

 الو نوماس راغلبلا ةلماعم انيد مهرياغ نم اولمأعي ! نلوتسلا نع

 دحاراجير ةلماعم الو تيوزمل اسارف 7 الو دوبيلل ايسورلا َةلماعم

 تدبلا تكسرت انئاف ٠ نيماسلل ايناسا 0 الو دوبيلل 0 كوام

 ةثلاثلا يف يوسوملاو ةيناثلا ىف ىييسملاو ةدحاو ف لسملا ت اقيط ثالث

 ةلماهم نولم أاعشلو عاماو مر ل لوعمتو نوداهتيو نوروأز

 الو هفييزن الو رخآالا نيد عيبقتل مدحا ضرعتي ال ٠ ًانيد نووتسملا

 فئاوطلا ضرعتل اك ةاروتلاو ليجنالا نم يش رييغت ملا ضرعتي

 لخد امريغلا ةطلس تحت لخدي مل نالا ىلا هنا ىلع ٠ هباتكل ىرخالا

 ا, : ىشب مهبنكل ١ وضرعتي مو نيماملا ةطلس تحن نييحيسملا نم ريثك

 اوبن الو اضرع اوكته الو ةسنك ل اولفقا الو ةينيد ةداع هوعنم

 افيو منيب ايا ةينطولا ةعمالا تناك لب ًامد اواعتسا الو الام |

 تكرت دقو لاومالاو تاوذلاب رضي وا فرشلا اهب نأ هنأش نم ام لك |

 نوكحي نأ ريغ نم موسرأ دمو مهدباعمو مو 54 ةباردع م ١

 بنت الضف نيدلا 3 م 0 لعت 6 اء رجحي وا انا
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 بقوع نمأتسم وا ينطو ىلع ةلهجلا عاعرلا دحا ىدعت اذاو ٠ هلوصا
 ةدطولا ةعماجلا ست لماشلا لدعلا اذبيو ٠ هئرانج ردقب اديدش ًااتع

 هلاتق ىلع ملا نادعاسي ىوسوملاو يهيسملا ناك ىتح ةيفرشلا زاطقالا :يف

 ام هتعو ٠ ماعلا ماظنلاب ةديّوملا ةعماجلل اظفحو ةينطولا يف ابح ايبايثم
 كلام قرفتو رذم رذش هتدحو تعزوتو قرشلا» نئفلا يديا تبعل
 راطقالا يف اهلثب مم مل ةينطو ةعماجب ةصوضخم رصم تناك تابالوو

 نونواعتي تيب لهاك ةيطبقلا ةفئاطلا مم ةيمالسالا ةمالا تناك ذا

 دالباا يىرؤش يف رظنلا قومتاقتيو لاعالا نورواعتبو شاءملا ىلع

 ممم تنكحف ٠ ناودماا ؛ىراوط نم نطولا ظفح ىلع نودضاعتيو
 ديركو اينامو رو كلسرهو راغابلاو ماشلا يف ىراصنلاو نيماسملا نم راوثلاب

 ةدشا طايفالاو نيطسا نيب ةيومد ةنتف عوقوب ًاموي عسل الو اهريغو
 ابؤروا حلاع ال كرحت يتلا ةيبيلصلا بورحلا يف ىتح ٠ مهيب ةطبارلا

 مو ةبوقلا ديلاو ربكألا نآشلا اهيف رصمل ناكو نينرق تدتماو هتمرب
 دقلو ٠ بورحلا نارين لاعتشا عم يطبق ىلع ىدعت ًاماسم نا مس
 ةنلغم تناك ىتلا ةريخالا ةكرخلا نمز يف ىتح نآلا ىلا كلذ دتما

 ابقالا رلقدم اهنكسي ىلا ديعصلا دالب يف صوصخلا ىلعو رخالا ىلع

 ةينطولا ةعماجلا نوكت نيمركحملا نيب ةيوستلا نا ىلع ليلد هلك اذهو
 دنع ل1501 نبت نع ةينطولا ةعماللا هاقرفا نم قيرف لدع اذاف

 تاأرجت هزيغ قيرفف رخآ قيرف هعبتو .نريينطولا هناوخا نع ًابناج
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 ل ةيغأ ت تاودو راكفالاب ءأ اوهالأ تعلو م.اجلا لمشلا ددلماو ةعفادلا

 2 ءاودالا يوذ نب ريغلا لخادتو 9 فاالعثالا تاقثاو ةوادعلا

 ينيد دصقم ىلا رودصلا راغب ءاد لسوتلل * ] ىلع مصرح و ةرغنلا ىلع
 هو ةساد دققت ل اطل دل هع أمل نكلتو : يحلم عمم و

 7 ةِضمَقْلا ةدءاطلا يناذد ف أنكم 0
 ير

 59 أك نأ ريع | ١ طاليخأالا : ةزورص يي يلا هدب .اءلا يفئا وطلا نيب 1

 سا:>حالا قرت كناذ ازائوم وأ و ًائطوشسم مرنم درأو لكي ىنالا 9

 لود هاف نا رصألأ رغ ا انرككا سجل ةغللاو  رطولاو نيدلا ةياحؤملا

 ,اذب رعشت ملو ةينطولا ةعمالا ساوح

 ىرآف يناهتلا او تايمتلاب ةطر ةئسااو اد أهو>وو ةييحر ارودص الا

 هل ىضتيو هسرحي حالفلاو فيرلا ىرق نم ةبرق يف نكسي مهنم لجرلا
 هدالأب ْق هريسشع نذب هن أك ءداعسو ةزع ىف وهو هلاوما 1 اليحو ةلاكصأ

 هدالب ريغيف قرش هب ليال رمأ وهو
 جرحلا يف ةمالا تعفوو عاض ا ذفنم دجي مل اذا نوناقلا نا مواعمو

 ءالمو سوفنلا كرحو رودصلا رغوا لداع ربغ !ذفنم دجو اذاو جرملاو
 دم# موحرملا دي يف م يعرشلا نوناقلا عضو دقو داةحالاب ىواقلا

 لم فلا كر هديعن نم هعبرذ ىلا هب كسلا لقفتلاو رول |ّشا ٍِ

 اخاوم أو امضارعاو اهمءاورا ىلع ةظفاحلاو ةموكحملا ةمالا ةطايح ىف فلسلا رث

 و 0 دقو ٠ ةياياارساو ةيوهسمو ةاسم دارذ الا يف نوناقلا ماكحا ديفنتو

 بنرلا اوهجسوو ةيلباقلاو دادعتسالا بسب فئاوطلا هذه لاجرب فئاظولا
 3 3 4 . 3 2. : ل 9 1 م 35 سب

 رئاسو دئاوعلاو بئارضلا يق م8 اووسو قيرف لك نك نيقمتسملا ىلا
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 عيدبلا ماظنلا اذه ىأرو رايدلا لخد رم نا ىتح ةينطولا قوقحلا
 دحاو سنج نمو دععاو نيد ىلع مهنا 4 ةيليرلا ةيبالنأ ليسنتو

 سارجالا قدو نينذؤللا توص عمن ام دنعالا اذيد نوفلافع مهنا عب الف
 يم مرنم داتا رب ملو ةيريمالا سرادملا يف طابذالا نم ريثك لخد دقو

 هاركا يف ريغلا لعفي اك نيماسملا ةالص ءادا ىلع هركا الو هئيد نم هلقنب

 ٠ سوردلا 2 لوخدلا لد نييوجسملا ةالص ءادأ ىلع نيماسلا لافطا

 5 يف دجوب 0 هحمشت وأ ةئيد نيحبت هينو هيف 2 ًاباتك ىار هلو

 ةينطولا ةءماجلا ديحوت يف ةيكاحلا ولا ىسإ اذه لكو ٠ ريغلا سراد

 ىلع يضقن ىتلا ةيءالسالا دعاوقلا دب و ضغيلاو قاقشلا قورع هلو

 ةلماعم هتاماعمو نطوتسملاو ينطولا ىلع ةظفاسحملا بوجوب اهب نيذخالا
 ءباعاو ةينثم باوصا مشو 3 وط ارهد اوشاع طابقالا نوك عمو ٠ ليثأا

 قيرفتأ اموي اوعمتجي مل مناف هينب نوهتنيو ينيدلا مسيئر رهاب نو رب
 بيسإ نيماسملا عم اورفانت الو فالتثالا سوث قشل الو ةءماملا اصع

 ةموكحلا لدع لظ نم جورخلل اولام الو ًايويد وأ ناك ًاينيد بابسالا نم

 نا ةنياءلاو براجت'ب اوزع دقف ٠ بجوملا ,دعل اهريغ ةرارح ىلا ةيرصملا

 ةموكحلا فئاوطلا بعت يف محو مئادلا ميعنلا وه ةيلحلا ةموكحلاب متقتل

 رجاز دشاو ظعءاو ردكا ريغلاب

 تزاتم' رصمل ةمكاملا ةيدمحلا ةلئاعلا نا كلل تلقاذا سمن الف

 نم ةريثكلا دادعالا هذه دوحو ىطقلا لبلد ٠ كوالا رساتل م يكب

 ةياولاو ةنايصلا ةمعنب نيعتم 535 نيئما ىرقلاو ندملا يف يناجالا



 نيلظوولم ةمافرلاو ةورثلا ةنعا "1 نيضباق ةعفرلاو مدقلأا ةحردب نءزئاف

 يف نيبرصألا دوهيلاو طايقالاو نيماسملاب نيطلتضم ا ةباذعلا ندعي

 تادياعملاو يزاعتلاو يناهتلاو روازتلا نوادابتي تاق اطلاو عماجملاو تالماعملا

 2 تغفو اذاف ةيديدلا مر 'اعشب نوما نينطوخسللا نيينطولا مومو

 زيزعلا نارقلا ىلتيلو فحاصملا هماما 2 م تيم: كاف م عراش

 ةينيدلا سب الملا سسقلا ىشتو ناباصلا همامإ عفرت يسم تيم هواثيو

 كاذ امو ٠ ينطولا ركسعلا نم قيرفب ةزانجلا تطيح ارو هماما ةيمسرلا

 ةلوهسو بيرغلا بحو عابظلا نيل نم نويرصملا هيلع رطف امبالا
 ركلاو ةميدخلا نع مدعبو فالتئالا ةعرسو ةلماعملا نحو قالخالا

 يف مهف ٠راضملاو دسافملا يف يعسلاو دوهعلا ضقنو ممذلا رفخو قافنلاو

 مهعابطل و<ال ساج لكل ةبخم ةما لك نم ةبيرق ماى :اسنالا عمتجلا

 عوز م ممولف نم نوم ىجح مهدداوي ود لذذتلا م 5 ليخد الا

 نيدقتعم مالستسالاو دايقنالل نوعرا تب مهارتف رفانتلاو قاقشلارزب مهني
 اوب رح دقو اما ةلاخلا روصعلا ىف مهرخا يذلا اذهو مري تسي 5058

 ,يويدخ يدي نيب اوفقوو ًاباوج ةبيش لكل اودعا مهناف هلهاو نمزلا

 نيدماح همعنال نيرك أش رم اوالل ن.داقنم يراوطلا نم نيرذح رففالا

 نا دعب ودع مع جا اصع قي الو ليخد منيب قرغيال ةرورهملا هلاعال

 أوو بص منوم و مينو اوناكو ردغلا كر رش يف نيعفاولا ةيقاع 7 أو َّ

 نامالا بو دوعولا تاع

 لحت ال ىت قا ةعماجلا هذهب مالا نبب رذث# نيب رصملا رشاعم نر



 كك

 ارالاو برعلا ن ٠ ينطو لك نيرا, ي ينعنو ١!مماظن ددبي الو اهتدقع

 1 ل 3 ا ءادمم ن 0 اوكا مناف برعلا اما سكرجلاو

 اورخ ات ناو مناف كركأا اماو ٠ ديعب دما نم ةينطولا يف اولغوتف نالا

 نع ادلو ةماقالا اوبقاعتو 9 اور منكلو ناطيتسالا يف برعلا نع

 دما! لوطا ايف ايبنجا ناكل اهيلا ,هدحا داع ولف هدالب اوسن ىتح دلاو
 نم و و ركذا هل نم رمنمو رصم يف دادجا ةرشع هل ن نم من ناذ

 اماق لكل | اميحص انطو تراصق اهيلها نيب دلوو اهيف هأبا نفد

 م 7 نه مز ال نوءاصا نويرصم ملك لب ةمحلا ىلاعلا سنجلا اذه نم

 نم ناف سكرجلا اذاو ٠ تابهالاو ءابالا نع يقلتلا متغل ىلع ةانفاحلا الا

 اهءاج دقف اهريغ ىف دلو نمو كرتلاو برعلا كح هيكش رصم يف مرنم دأو

 هدلاو وأ هدلب مس فرعي ال هنا اءرو بلاغلا 2 زييملا نم نود |ريغص

 ال نو.ةيق> نويرصم موف ةقهارملا لبق هنطو هتقرافل هرخك دنع هتدلاوو

 ةطباراا معمهت ةثالثأا ماسقالاو ٠ مهنيب ةيسدجلا لصا ةفرعب الا نوزاتو

 طابقالا عم ةثالثلا سانجالا انرابتعاف ٠ ةينطولا ةعماملا لبق ةينيدلا

 هذه معومج ثجزتما دقو ٠ ناوعلاو ةدهاشملا هبه عيحص رابعا نيبرصم
 اتركذ ةكراشم ةراهتلاو ةرادالا ىف انوكراشف نيبرو.لا انناوخا نم قيرفإ

 مهةعماج تدحوت تيح لوالا روصعلا ين نييةينيفلاو نيبرصملا داو

 ةيدقلا مالا اولكو ميعئانصو مممولعب اندلا اًدالمو اوبرغو اوقرش ابيو

 اوبرت نا دعب مهيلع اوماق مث مهنع ذخالا نائورلا تنسحاف ةيئدملا مولع

 ءاهح نأ ىلا قائوثلا ىلا ةدايسلا تلتقاو ةرودلا تدكعلاذ ماضحا 0



 تادوت م 3 ةنأأ وملا ةكحلا | مولملا بر ءاماع ب دسأَو ىمالسالا معلا

 تناك ام ىلع ةرودلا تعجر ىتح نييلئارسالاو نييعيسملاو نيهسملا نيب

 نيمو ةذباهجلاو ءاغلبلاو ءاهبنلا نم فولالا روبل كلذب دبش ٠ ه

 فالئخا ىلع نييروسلاو نيبرصملا نم لفاحملا ليكشتو نيفاؤملا نم

 ٠ نيقرشلل قرشلا لفح يف ةدحاو ةهحو ىلا الا نورظن إل 5 مايدا

 فوقي ةعماملا هذه لاعا يل اع ءانثلل ةيدنحالا دئارخلا اءد يذلا اذهو

 أفي رف“ عامجالا اذه داع اذاف ٠ تيكر اذيع اك "و ةكاملا أ ةوقلا

 مقو ايف انعقو دقف هئيد وا هسنل قيرف لك بصمت نا 6 ىلاعت هش | ذأعم

 دسي> وت ىف ةليلخلا اهيعاسم ةيرصملا ةم 4 ىلع انسكعو نوقباسأ

 نأ نييروسلاو نييرصملا رشاعم اشءلعف ٠١ ءامشلا فقورع مطقو ةعمادلا

 خيراتلا نأف نيمدقتلا فرشو نيقباسأا دحم 0# ك١ هتاءأ ام ىىن

 دجأا ةورذ ىلا اواصو ام منا انل دكويبو تار ١. ماض ء انياع ولش

 اديصو رصم يف هدج ربع و لو ةيسجل تارفانملاب 0 ةديدلا تاضراءملاب

 ينارمعلا طالئخالاو ةينطوا'ةعماجلاب ةاوسملاة يلا ربكلا ةيذالابةنجاطرقو روصو

 ناسنإ مهتفلا نا لكلاو انلاو رفانتلا ىف ىَّتش ساالاف

 أامدنعو ةكسلا كلت نك أمضي نم مصأو روم تأ تفار 9”

أم رششنو هت اك مس ىس
 دادعالا ل اهم للاخت سيدها بابو . 

 | عحردل ةلكساو لئا سر انيدلو ٠ _لاوت راع ىلع نكأو
 نا ة 4 3 دادعأالاب

 ةديرجلا برشم فلاخمي ام ةلئسالا نم لبقن الو ل والاف لوالا ىلاعت هللا ان



 دي ا

 ثاانلا لصفلا

 دي تاداءلاو قالخالا ىف د

 ( يثرشلا داصتقالا عبات )

 ٠ ةئيدحلاو ةيدعلا شرفلاو سبالملا نيب ةلباقملا يضل اند دعيف اندعو

 ند 1 هدعب امو املاغ جاوزأا داء هب ىنثعي تو.لا ثأثانا ثيحو

 نيب قرثلا بقرع اينو ةفيدللاو ةيدثلا اهاداع لنا تاتسلا با
 ءانبالا فارساو ءابالا دا داصتفا

 ريقفلاف ٠ ريما وا ىنغو طسوتمو ريقف ا.ذيا ماسقا ةثالث انه سانلا

 ةثالث | يعلصل 8-5 نم نيعطقم ىلع هنن زا يف رصتقي ذاك يفيرأ

 ةبصعو 007 | ةَقلَخ نإلا هاوس ارا ةعلصل رخآ 59 باوثأ

 بوءاقو سرد يف مصل ) مطاقأ و ىربكلا هلأ يف عذدصل س الا ىلع سات

 |ملك قرشأا لها دنع قوطو مازْحو رواساو قاح ىلعو ٠ اهريغو سيبابو
 يرارب ناكسو يقرش'ا رمبلا دالبو ةيقرشاا ناكس دنع مقربو ٠ ةيضن

 ناوسا ىلا ةرزغا 3 تاهخا 0 ريغ ءاسن ناف ةيوازااو ةرصمملاو سالب ا

 ميول يفراع تم . 5 الجر تار اذا نيضعبو هوجو تافوشكم نش

 يدب راجغ هعنصي قودتص ىلعو ٠ اهتانساب اهيلع تضعو اووجو ىلع
 زرالا دالبو يراربلا ناكس نم ناك نذ شرفلا اما ٠ يبيط ضءبو
 مابصلا ف و ارملا هراغتو هلل لك هرفي يدربلاو زرالا شقد ىقتكا

 ةدو سلم هدردب ىفتكا أهريغ ناكس نم ناك نأو ىكب ول توغربلا هديلوتل

 ضي



 : الأ 0 اتت اتطإاج لالا ةفاتتت تلا تتسم : س7 نسل تا ا تت طا دن اطلت انس دلل سل السلة جلخ سقم تجمل دب: تو ترب جا وو تلوم كالا طبل دج اسس 3 سلال سرد تاس رجس سا واطي ام 7 سكس ب سلا طق همس 5

 م 5 ل 85 , 3 ص ٠ 4 8 و  متججا 9 ع 1 : ١ و

 11770107 طعنا” 17 التل: تاز تلتتتاططلا ناار تو تت الس زان "لت تطتا اوبناب د2 ةفططاك لإ "قا. نبجم جا-_تاطقط ل737 .٠“ "اوتو انام سا تلفها لاف نو فا... .عبعوتم !"ينلةالفقإ زرنا :٠ ظططتحب زلط "تلج ١ ةطفاصسا 1 اكدت“

 كيم

 ااطفلاو ٠ يدربلا نم رصح وا ناملغلا وا هاسنلا اهزنت ةينطق 3 طوخ نم
 ءاطغ ىلا جا | الف ىنحتت بناظحلاب ةءاقلا نرف دقوا هاعشلا يف ناك نأ

 ايو 3 ىتح ةيثفدلا ت 2 ةرلاو وع لخد ليللا رخا درب نأو
 طسوتمو ٠ ءامسلا تحت جوظسلا ىلع هدالواو هتحوز عم ماني فيلا

 ةبلو ليوارس ةأرملا أبعنصت ةيهور اهل لأقي ةيلزغ بايثلا يف ديزي, فيرلا
 نإتدطو طايمد يف عنصت  ينلا ةشيركلا نم ًابوث داز اهرو يهذ نم

 ةيكرت خلك يه ) اجلا رس دأز 1, واقرش ناك 0:زاذف شف اموناع سأرلا

 وهو ( سارلا ىلع فقاو ريطب هل ًاهيبشت سارأأ ربط يأ جوق ر  املصأ

 لخدن لقسالا قيض مفل اسال رضخا رارخ نم سيك نع ةرايغ
 شعب هيف نوطيخي ءانغالاو ١ ايسر غي ىن جو ةيوعسل م أهرعش ة . ةف

 ًانويع ديزي مرعب و ٠ ةريغصلا تايريخلا ,١ كلشبلاو شرقلا نم

 يف قاع دق مقربلا يناج يف قاعت تس وا سمح لسالس هو 97

 نم وأ رفضا ساوث نم نوكت دقو قربلا اهنومسل ةريدتسم عطق هرخأ
 ثدح امنا ابنه ىبهذلا نكلو بهذ نم اهنوعنصي ءارمالاو ءاينغالاو ةقق

 مازخلاو رواسالاو ةبللاو قلحلا منصي فيرلا ينغو ٠ ريخالا دهعلا يف
 لعجيو ٠ ةضفلا نم ا اهيلع ديزيو بهذلا نم قوطلاو نويعلاو

 يري رح جوسام نع ةطوف ينو ةيرعش هيلا مضب هنو ةشي كلا نم باينلا

 يف ريرح نم نوطأيق يو دعاوسو ٠ اهس ًاريلع زل امنت ةلوثفم بادهأ اه
 اوضخضف ارو أذكهو اذكه ة :رما فادرا ىلع برت ةلو دج مباصا ابفارطا

 ا نيرظالل ربظت قح عباصالا نع اهتحرط مفر يف ةأرمل دهتجتو مباصالا كلت



 يل

 نه ليوارس صعءبو 3 الولاو فا رطلا يف هب طغت اياعق : ءالإ حو ع

 لاجرلاو ليوارس ءاسنلا هسبات ريرحو نطق نم يرصم جيسن وهو ىنطقلا

 عنصي ناك هنوكل اما كلملا يا هاشلا ىلا هتبسن ) يهاشلا نم وا نوطافق
 يرصم جيسل وهو (هباسحل عاب و م:صي ناك هنوكل وا لذعبا م الرا هل

 هرعس نوكب اذلو ينطقلا نم لقا هريرح نكلو ريرحو نطق نم ًاضيا
 منصي راصو ماشلا ىلا هتعنص تلقننا دقو ابلاغ ينطقلا رعس فصن
 . نطقلا شغو تانيكاملاب لمعلا ةعرساو ابوروا هتذ>ا مع نيجلثالا يف

 .لريذه نم ماشااو رصم ةرا6 هب تراب دح ىلا هرعس اولزنا ريرخلاو

 ضعبو ماو ريقفلاو ينغلا نيب هيف قرفلاف ءاطغلاو شرفلا اا ٠ نيفنصلا
 ساخنا نم نوع ضعبو هنف زيبا ( اردق) ًاثسد ديزي دمعأأ نم ءاينغالا

 دعاسيل نيتسوماج وا ةسوماجو كعكلا قي دانص نم ريثكب هتنبا عم ثعبي و

 يوالسلا ىعس يربرح ميس نه ليوارسأا منصب موصعب و هشاعم يف جوزلا

 مقربلا ىلع قاعي مضعب و ( ىصتالا برغلا ندم نمةنيدم الس ىلا ةبسن )
 بهذأا ةبسن هو ةيتدنبلا دالب ىلا ةبسن ) يتدنبلاب ريهشلا دقنلا نم أضعب
 نوكي ناردنيو ١ رجلا وا بوبجلا وا( برضلا ةيسال 'هنم برض يذلا

 هسيلت ةمرصلا ىعس بوكسرمف قفتا ناف هيف ىثنت "لعن ينغلا تنبل

 فخلاوهو مرصلا لصالاو ) اهتراج ةرايزا تيبلا نم اهجورخ دنع ةأرمل
 لايرلا] لاير رشف نم تنا# روبلاو ( ةمرص [للاقو هزلئآو ووقوع لبغلا

 فصنو شرق نورشعو نانثا ربه لفا نا يا ةئام ىلا ( ةضف نيعستب
 . نوثدي اوناكو عوقولا ردانلا كح يف ناك أذهو اشرق ؟؟6 هرثكاو
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 وسدكحي مضعو فصنلا رخّوي مهضعبو ثاثلا نورخّويو نيثلنلا

 أءو ب لصدو زراو ل وأ فوراخ ةمعأو || داومو اهذخارو ةحوزأا

 أسباب 1معشمو نيلي 0 ينغلاو نك نام يسار

 ايا شاف عط ام ىلع ا يف رصتمد ١ ناك 0 ريقف وا

 فاحلو (ةندنملا ةعفلا نم عون) تبربك نم لبدارس نطقلا ن هه ة١5المو

 4ضف ند ا روأس 0 يدرولا 0 نم راصحو هدخمو

 سهذلا ن 7 ةيللاو قلحلا لعجيو هرووظ داع تدخلا فا | ةءالألا و

 اودع ه4 4 ةلاوطو ةمش ىس هلي وط همت م4 لا هور رأو ةاناطو ةينره دن زو

 ًاجركبو ةبروشل ةيسأعت ةيناطاسو نوع هرسعو امسح وأ لاح عب رأو

 0 لصا ناك ) ةمامصو غاثع ىسركو سشخلا نم انادععتو ةوبقلل

 اتيرباو اتشطو ( هيلا تيسن اذلف نيصلاب ناك يناوصلا

 بايثل اب ةيناتكلا ةيلزغلا بايثلا اهتم لك لديتسي ينفلاو ربمالاو

 ةفيطقلاو ينابفصالاو يناردنكسالاو يوالسلاو سلطالا نم ةيريرحلا

 فوك ةراطلا لغش ابلمع ريبشلا ةرب الاب أمنم لوديرب ام نوبصقيو

 اهزرطي مث اممم ادش اهدشيو ةراطلا ىلع ريرحلا ةعطقلا عضي عناصلا

 ام ىلا طاذي بوث وهو كليلا كلذ نم نواصفيو تيدتلاو يروخبالاك
 اال 1 لل لع للا 4 لا نع : 00 سو جس 00000 2 7-- -
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 نيعارذ ةرملا لوط نع ديزت ةقش لك نيتفش كركر 3 نديدشلا ث

 هو ةكلبلاو ٠ اهءازح يف هتقشرو ةقشلا فرط تذخا هتسبل اذاف

 بايثلا قوف ةأرمل اهسيلت ديلا - نالصي ناو هل بوث تلت نع ةرابع

 عون يمد ةكركلاو بصقلاب اهزرطي مهضعبو اهشكرز, مضعبو انيزت
 تحت ةأرملا روزت هل م الو نييدثلا رخا ىلا ىبتني ريصق سوبلملا نم
 (يتسوبلاب) ةايسملا ةككارف الا ةل الا لدب تناكف اىمسس و ايمفريف نييدنلا

 ردص مشت ف عنصلا ةءىكحمم اضيبلا ةتفيأاب ةاطغم كالسا نم ةعونصملا

 سبلتو اسبيف ككدت ةيكب اهل ناتسفلاك و ةرونتلاو ٠ اهيبدثو ةأرللا
 وهو نايتتشلاو ٠ ناتسفلاك ريصتف كاليلا وا ةطلسلا وأ ةككلا تمت
 م قاسلا ىبهتنم دنع هطبرتو هفرط ةأرملا ينت نيلجرلا مساو لب وارس
 لدبو ٠ ةمدتلا سبالملا نم كلذ ريغو نيفكلا رهظ ىلا ايذغم هيقلت

 تحت ةأرملا هسوأت جيدا قيئد ريرح نم بون يخر ةلباس يركشي ةءالملا

 بوس اذهو ةلباسلاب ةروتسم بايثلا نوكتف رولا ايدي ةحتاف ي ثمل ةرهحلا
 ىرق نم ةيرق ىلا ةيسن ةينمس اذصا ناف اآلاو ةليسم ي ! لباس مي يسل

 بييالج هاسنلا اهسوأت تناك" نم رازأ نع ةرابع شو م و دادغب

 دوسأ ريرح نم خيبيدسلا شو ل تع ابا تنول اماف بالا قوف

 كالذ لبق نعل يف عئنصل )تاكو و ةراح لصالاعنالا م 0 هدفا هطخعتا

 ةالصال ةداجحو ريبك ىمبع طاسإ ريمالاو ينغلا شرفو ةربح اهوفرحت

 تيورت ا بشل نم حاولا ىلع سواجل بتارمو ةفحلاو موذلل بتارمو



 كيو

 ( دقاوم ) دقانمو جراب يناوصو تانادعمتو رخابمو فورظو للحو

 يساركو ةنيتم قيدانصو نان نم اهلك لاقلل ةيظغاو ماهل تاساطو

 شرف ال ةيبشخ ككدو لوتفملا ل نع ايسلبع نيكلا قع نييلع

 برا ماك با فم يسركو ءوضو يسركو ةعمت يسركو اشع يسركو اهملع
 ةداع :دام لع ب ةسيفنلا خعلاطملا مالو يف نوذبطي و ٠ طيسبلا بشخلا ٠

 نيسورعلا نم الك نوفزي.و سكرجلاو كرالاو برعلا نم دالبلا لها

 داشن الاو اركذلا وا ميركلا 07 حارفالا يلايإ نوضقي و رامزملاو لبطلا

 م .١ا فك ٠ (هاسنلا نم تاينغملا يا) ملاوعلا وا تالالا ىنغم وا

 يأ, ع نالا كقير ملباو ثيدحلا د تاطاو رك تدرطتسا دقف

 هيلا اواقثنا ام سانلا هيلع ام انل حرشاف ىلاعت هللا ١ < اش نا مدا الأ عوبسالا

 فارسالا نم داصتقالا زاتعل :ايصلا ةبباشملاو ىمعالا ديلقتلاب

 تايبدالا بأب

 هريدصتب انومزلا دقو ءابدالا نم ريشكا ب اظب هانهتث بالا اذه

 ءافتخالا رعش ملخعم ن نأ 5 انرذتعاف ءاذتخالا ىف انرعش نم تايبأب

 مسم اهيف كرتشا دق ةنيحعأا هذهو ةيلاو ةيوبن متادمو ت تاثاؤةسا

 ال ةما صئاصخ نم وه امو نييليئارسالاو نييحيسملا نم ريثك نيماسملا
 صلختلا ىلا متادملارودص رشنب كنم يف:كن لاقف اهريغ نبع يف نسحي

 حودمج ديقثي ال يذلا ماعلاب كلذ فادراو هدعب ام رشن بساني ال ايف
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 نأف تاءظقملا ضع دفنا غم للا أصلا تارائخ رودص م لقا هيلطل هبأح

 قيرط نم هيلا ىبتنا بالا ةهج م بسلا ىنسح ىنوكل اهب 550

 لماككلاب ىقلملا ضحمللا هللا دبع ىديس نبييكألا سي ردا يالومو ىديس

 ل طمس نبع يالومو يدمس نك ىتلا 5 يف طمس ند ها

 مونع يناعت ا ىحر بلاط يأ ل يلع يال وعو ى ديس نام وما م أهأ

 مظعلا هدج ىلا مدنل لا ىوكَش ةديصتلا هذه 1 ناو

 | ل
 ١

 ةينسح ةذدمصق ردص كالذ نمث ٠ لا انو ملا نا يف تفسح

 قاوشالاب بولقلا قرح دعب 2قاشعأا ةلود نسحلا كلم

 قاملانوصح نم م عمدا "را ادن> ربصتلا ةيغلا هلا

 قاذصلا ن 2 ملا لسرت ةامر 0 دقلاب لاص

 قاوطألا رم هرج هع اهق داكوفلا عراص ىوذلاو

 قاوبلا حامتسا وباتلارسك 2 ىدتت 1 لالدلا قيرفو

 قاثولا ديدش يف لقعلا عضو ىلوت اا لاحلا مخ

 قافولا ناهز افص يىنالداع 2ىعدي نأ كتاذ : خلا لام

 قادحألاو نوبملا عوطراص  اسيئروذع لكل يلقناك
 بنانخلاب هبل هتمدق جيم دوجولا دي حال الك

 دادم ىجم لو ا.ةحا ت1

 ا نسال 1 تملا

 قانعلا مث دورب سالئخا يف

 قاروالا فئاعص يدودخو

 قانشوالا نم يض راع ع

 قاذخولا ىدأ اهبلق تاس



 100 يس در بيس ا تاس طمس سبح دس سس ساس اس تالا. تجدوا باتا سلو رس سا بص مس سجون عجم

0 

 زع دعب نم كلما اذه'لذ

 ٍزمخ' نويعلا هموق .تلطرب

 ترم نمل الملا دوعوو

 يب روفسق ببهللا ريثمو

 ١ وسر اديوسلايف نيعلا عبطت

 يبلف كلاسم تمءاظا اذاو

 ركفريغ نم عامسلا ىكحا ترص

 ىسهأ نييارشلا عميديروو

 يارغو ينوبصب ينم ال

 ظع قير> ىلع هتررك

 سباق مافقا اذأ يناصتلاو

 امارغ بوذا ولو ولسا تسل

 قاقش ف هدو ثنتأب نيح

 قامسأ كرت داع لصولا مهود

 فقاعالا ىلا اهم انوفل
 قارغلا تيمالدب يفامتراو

 قاشر دودق نم فارغتفلاب

 فارشولا ! ب مترو

 قا 0-0 فا ارفشةلاك

 ققارتحا موه نمزافلا عبذم

 قاذملا ولح مارغلا ءأم نا

 فارملا ردح اركسم يوبص

 قاطنلادودح نع لقعلاج رخا

 يقاوسأا قوف ءانفلا ريدي وا

 قارعالا ر هأط طيسلا نب

 قاربلاب ىلعلل راس

ىبسملا انناودد أرماع لمس أدمن  لوعساو ةسم صو
 عيصرت : 

 . «رسع نع دل أذل ءاندحألا رعشل صاخ وهو '

 اا دءذل املثم دجولا يل ذل
 م ناو هالي هأءذم لولا ةعبز

 سادلا ريخ ىف ٠ ساما

 بما فالا

 م ولف هده

 ةدايسلا ةرجت عرفو دحلا مود نصعغو لضفلا ةعمن زيزعلا هنطو فارغ

 ببال
 لل خ7 7ْ7ٌٌُ9



 0 110111100100502: سل شير ري 27272725675771 222222222255222 222 222 يي حي يي يي
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 كف

 نيعو ءايكذالا ماماو ءاهبنلا لجاو ءالضفلا لضفا فرشلا ىتبسن عمأجو

 قوت دجاملا لجالا ديسلا ةحايسلا بحاص ءاهجولاو ةداسلا نايعا

 وصلا قفارتو ةمارلا همزالتو ةمالسأا وصل ىفيدصلا يوكبلا ىدنفا

 ةبر ىلءىماسأ سأأو دوش راونأ تقرشأ دقو ' ميركل هتاذ ءاضعأ نهوضع لد

 ىلع ةثدايس ماتم عفترا ديسل اههيجوتب تفرشف (ركسع يضاف )ةيماع ' ةرازولا
 ةحردلا نم لل ذاشيداا ىلع هلفف رودب تءلطو بترلا مانس ةورذ

 ناشئلاو ةبتراا ىنبنف آالعو ةيكح يل ردص ىلع هعضوب ىل اذ ىلوالا

 هدحمو للحلا هيسح ا رخافملا ولدت سويس ىلا ةءسنأأ نم هالان اب

 ةيناطل لا ةرشحلا تاهجوت نم هلان ام عيقرلا هءاقم :ىنن اك ليثالا

 لحا يذلا نينململا ريما انالومو انديس ةيانع نم هب صخ امو ةميختأ
 ىلاعت هللا هديا نينماوملا ريما انالومف عدب الو هلحم لضفلا باتك ناونع
 ةرضح اولوت نب سانلا ىلواو ةدايسلاو .لذفلا لها ماقمب ءافلخا فرعا

 ه2 موحاو را اوذْعو ةماعلا هتدا.سو 1 ولملا هنظلس ةفرعم 3 هل الح

 لضفالا ديسلا اذهل يتئنه# تسيلو ٠ ةايخلا داوم نم اهنوري وراص ىتح
 منيب ىنشي ال درف هناق نيب رصملا عيل يه لب ةنيرشلا هتاذب ةصاخ ةئنبت

 انبلا تهجو ةبترلا هذه َّنأكَف لئاضفااو صئاصخلا نم هل ايف محازي الو
 2و يابا يلا رودصأا هب تلحن ناثدلا اذهو ًاءيج نبب رصملا رشاعم

 روصقلا ف ةمنهتلا هذه لويقل لزانت فاو اروبحو أرورس همودغب

 حاتفلا دبع هللا داع هلومقب الضفتم ناكر يصقنلاو

 ميدنلا ميدنلا
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 كك

 دي هاجلا ع

 انرذنعا دقو ةدراوتم ظيرافتلاو لوالا ددعلا رودص موي .لرم

 ريصقلارشنن انم ةبغرلا مدع عمت مظيراقث رشن الا اوباو اولبقي مف ابءاحصال

 تادذأآلا بأن كالذ قمللو ةرامعلا ليوط صعب ىلع رصققنو ةتمرب أبنم

 جرفلاب هل لمد نا هلا لاسن يردنكسا لضاف نم ظيرقن كلذ نمت

 وثوا صالخلا نسحو

 اهززع ذاتسالاب دعسلا ملاطو 2ترشتنا دق رصم ين مجخل ا رئاش

 اهزربا قرشلا بيظخ ميدنلا كف امكح ىرولا نيب ترشن ةفيعحص
 اهز يددنلا ذاتسا مرا لضفلا»و اهنلاح قحلاو اهلا قدصلاف

 ٠؟ ا١”5 1 ١٠١١ ةئس وم

 ىلاعت هللا ءاش نا ىيملاوتلا ىلع رشنت ةيقبلاو

 ع

 هنيكج و ليعس

 ٠ شيف ٠ ٠١ ب ٠ مويأأ نيف همادخ تنا هتيخب اي كيزا ٠ س

 هيأ ىلمعت هحيارو" س٠ شيف ام ٠ ب ٠ صلاخ مدخ شيف ام ' س

 نيدعاق انك اندايسا دنع انلضف انثراي هيوخ اد هفراع ان١ ب ٠ تقولد

 نكلو ٠ س ٠ طاربق نيررشعو هعبرا ىسكتنو برشنو لكأت نيطوسبم

 تقولد اماو انوبذعي و انوبرضي اندايسا اوناكو نيلواذم ديبع انك يتخا اي

 جيجص ٠ ب. انيف اولمع اماي هيهاد ميتاج اندايسا يز انيزو رارحا انيقب



 كل

 انيج انحا اندايسا ىلع شيعدت ٠١ نكأو هبيط هيرحلاو رارحا ائيقب اننا

 هفاضنلا انوماعو تيدحلاو مالكلا انوماع ىللا امهو مايبلا يز اندالب نم
 ءالكإكتي دحاولا ناك ام دعب انناسل اولدعو سبللاو برشلاو لكآلاو
 اه يديساي ىنميو ' مراضف هلل ركشو مريخ رك ٠ هفرعي سدح أم

 ناكو اهتنب يز ىتس دنع تنك انا ٠ مهيفو مهيف مها نيلاطب اونا اك ملك
 ابيدياب ىديا ناكو هنم ىنيخنو ءانو قاض ينبرضي هج اذا يديس

 >7 هجاملا الا هدحاولا صقان يشناك ام ىنعي ٠ برشلاو لكالا يف

 دبع و لكك انم دحاولا ناك 1 شيركتفت ام يتخا أي نكل ' سس

 وخال نك ينعي ٠ ب٠ ناولاو لاكشا باذعلا انوروي هبالجلاو
 مدخيانم دحاولا الو هدحاواا لسد :عموي لكك انحا ام قولدانحاو ديس دنع

 تييل يشلا تيب كبلا تيب نم ربادو ريش يناثلا دنعو هسعمج اد دنع
 رومالاب ىفردب ناكو همطلم رياد ناسنالا ىنعي !جاوخلا تيبل ىدنفالا

 هدك ىلع ىتب ٠ س٠ بلغ رار لسا

 سب قرلا بحا شوم انأ١ ب ٠ هيرحلا .شيمحت الو قراا ىي نع
 قرف الأب اهيف انك ىلا هلاحلا ىلع تقواد انعلدهبو انتلاح سيب انا
 ناك بسيط ماع أوهو يناثلا ىديس نم تسمع“ انا قرلا اماو ٠ ديعب

 يزوج أم ىقب لاذ نيغسم وأ تلق هيا الو ناماسم مدالب لاقو ىنلاس

 مو كش هتعمسو لطاب قاةرتسالا ناذف دقعب الا كنم هدحاولا شارتفا

 نكلو ممدبو نيماسملا دالوا مهفطخو هبالجلا يف ريتك مالك ملاع دحاو

 انكرتو اقنع ةلئسم نكلو هبيط هيرحلا نا فرعا اناف تقولد يللاب نم حار



 د

 تناكح ول ميحص كمالك هللاو ٠ س ٠ ريتك هلاطب يد ككسلا ىف

 يخارالا نع روب يضار ١ انيظعتو انعمجت نيلاط» انييست ام لادب 7

 هعساولا ةريجتا يضاراو هرودنماو يزاغ يديسو ساقلب ةيرب ىف ةيريملا
 بولطملا ددسن لوصحملا ملطي اأو انيلع مهنءتلو تالاو يثشاوم انيظعتو

 هنس يف هنسو راك سفنا ىبحتو راتك يضارا انب ىبحت تناك ءيشف :يش

 هيعيانصلا نهو ركسع اندالوا نم دخاتو دالب اهيف ىقبو ضرالا روعت

 هنأ تعم انا ناطلسلا لمعي ام ىز هييرض يضارالا ىلع برضو وكريو

 كيبوشلا ينو نارو> يف ضرا ملا دو م,هدالب نم اوعاط ىلإ سانلا باج

 اونبو ضرالا اورمجو تال او أم اهب وباح سولف م فرصو اقلبلا قو

 اومجبح ىتح يقابلا مل كرتيو سمخلا منم دخاب راصو هريقك دالب اهيف

 دكت ميز لمعأ اذك ولف ٠ مدا ىنبو سولفو دالب هلودلا تبسكو سان

 فتيينبتم دعقنو ضعب زوو اذضعب لذ اذحاو بيط بكم ةنكملا

 اوناك ول ٠ ناك هجاح لوقو ديعس اي بيط كمالك هللاو يا ٠ ب
 اكيرش اء ىلا ديف هيلع ودخابو هديسا وسي انه. دينازلا ارقي 1[

 هديس دنع نم.علظي ام ةعاس انم دحاولا الإ ادا. اأو دعقل عجرأ انكو

 هسأر برضإ ممكلو تاب نكلو قذعلاب مرض مههج ند ملط ونا كتفي

 لامو انلام انحا اندايسأ اندايسا ىلوقثو جرت ً 5 ع ف
 اولمعب. ا.ئغالا هعاملا اوناك وأ يلوذ انلاح يف ان>او مهاح يف 78 اندايسأ

 لغتشن لفش تالح انل اومتفبو مضعب نم سولف اوءمجيو هراهت ةيعج
 املغتشن ىلإ هجاحلا اورتشيو مهودءاسإ دالبلا لها ناكو هرجالاب ابيف



 انوعمت ندلواقملا هعايجلا ناك ول الو : صلاح ندعم ىقبت هرامعلا تناك

 ةمامح ألو هعرت ةلواقم ودخاب أم لكو يس أهل هقرف لكو قرف انوامعيو

 إن هلأجر اي انحاو ,هديا تحت نم لاغشالا يف انواممت سل رطانق وا روسج

 ةلئسم اماو ٠ لاء ىقبت تناك هتح يف ب دعقنو وجا ذأ انتاوحا

 هرباربلا نم ريك نيمادخلاو نايزه تراص يد ثويبلا ف همدخلا

 هدحاولا لود ريتك نيمادخلا لوقث شم ٠ ب ٠ دليلا دالواو هدياعصلاو

 دمقا اا. ينال ٠ ةمدخملا الو مدخعلا جيار اهيرج لكو توت ١| مدخت انم
 هلع تامع نوكن يندخاي دحاو ىجي ام ىلع نإنتا ل هيي فيني

 نم ملطي ا1 دسي دحاولا قولب 7 برشلاو لكالا يف هليوط هيسح

 1 اهبحعي أم يز دحاولا ىلع بسدسحت جرت اهو 8 مجري و هدي

 لود ندافلت اوعلط ىبلا دالوالا يشكرغي الو هنأ لمعت نفراع 50 آخ

 امضرع يف طرفت هيضار ىه ام ناوسن ام اي انم نيييطلا سانلا ىف قفا

 غي كوبحي ناءدج 5 تدب يف موي لك اهيقالت ءدكا ناش ىلعو
 همظلم نيرياد مهيقالتو هيف وطسوتي الو غرافلا مالكلا شوي الو هلجرملا

 تب يد لالجلاو مارحلا ةلئسمو هلاظب ثقب تقولد سانلا نوكا اذو

 س٠ يبت يبت أم يزو ولمعب يشول باط نم لكو ه١ غراف مالكم دنع
 كايا هيا انل اولمعي هدرا لها فوشنو ذاتسالا يف اد انمالك رشنن انحا

 سانلا يز يقبنو هبيط هجاح يف انل اوعسي اينغالاو نيمدقتملا سانلا

 ريخ نع مهيزجي انبرو
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 تايرورم
 نييعرشلا ريغ دالوالا

 يعرش جاوز ريغ نم ابروا كلام ين نودلوي نيذلا ددع ىصحأ

 ادنارا ٠ يلاتلا لودجلا يف ام ىلع دولوم فلا لك نم هددع دجوف

 .؟ اسنارف ٠ /54 ايلاظيا ١14 ةرئاكنا *؟ ادئلوه :؟+ ايسور٠ء؟5

 .لرم ريظيو 5 اسملا ٠١١5٠ ايرافا ٠ جوسأ ادنلتكسا

 إءلاو رقفااو ىنغلا ىلع الو بهذملا ىلع فتوتي ال ةفعلا مدع نا كلذ

 بعاصملاو ةثارول اب قاعتم هلعلو الوهجم ىقيقحلا ببسلا لزي مو لهجلاو

 ( فطتقم ) جاوزلا نود لوح يتلا

 يف رصاختو مما ا يف ءاسنلاب لاجرلا طالتخا نا ربظي (ذائسالا)

 ةفءلا كرت ئعاود ربكا نم نيقيرفلا نيب رومخلا تاساك لوادتو صقاملا

 لياحتلاو فطلتلا دح ىلا لصت !ممولع ةرثكن اذ ةريغص ةّارملا سيذبن خب اهم
 زئارغلاو تايرظفلا ةبلاغم ىلا ال اهيلع ركنت ال ةروصب ضرفلا هادا ىلع

 فرايتفلا ةرصافع اهل عيبا دقو يش ةمصع يف ةباش تناك اذا ًاصوصخ

 ةيناستسالا ةكرحلا ناذ ةروصلا لقنب نيعلاو ةسمالملاب طاخلا ءاشغلا رثاتو

 مارغ ةروثو مايه ءاضعالا ىلع اهدري وهو تقو عرسا يف خلا ىلا لصت
 ةفدص اه اءاتجا لاجرلاب نومثجي ياللا تاحالفلا قرشلا ءاّسن هذبف

 ةرصاخمو نرالغلا ةلزاغمو نابشلا ةثداحم مل جيت مل ا عيحص ضرغل وا

 يب ةفيفعلاف ٠ يعءاودلا رفوت مدعل ةفعلا كرتل ليلا مهبف ردن نايتفلا

 ةئاد اهتايرطفل ةرهاق ةديكح> ىلكلا طالتخالا اذه عم برغلا ءاسن
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 مه ئعب أمو يىلصالا ي عادلا ودق كلذ لعلو ١ اهفرشو امعذأ ناد برجل

 ناك امبرو يعرس هل الب 2-1 * ققحت ن ٠.١ ددعلا أذهو هماع ضراأوع

 نع ديزي ام مثاولا يف هايعدا مشو ةرشاعملا 5 ءاب الا ىلا نوبسني نمي
 كي فراق ةلمجلابو اودعي مل جاوزالاب رتستلل نكلو دادعالا هذه
 يئاب ربك مارغرادت تدع ةنيزلا فاش ذحاو ناكم يف لاجرلاو ءأاسنلأ

4.١ 
 ءاعو تناكو ةمصعلا ردخ ىف ةفعلا رتس اهيلع تيقلا نم ةافوب انئزر

 دحاملا انقيدص ةدلاو ةيولعلا يو ةدييسلا فرش نصغو دج عرف

 رصم ءارمأب تمحدزأف امل يلابش تميثاو دشنملا هحافخ فسوي ديسأا

 ابئأ لسراف تيب لك مح باصملا ا عاببلو اهنايعاو اهئايلعو

 ةل اص تناك دقو نزيرصملا فئاوط دنع بوبحملا ديسلا اذه يرعب هلع

 نم اب آلا هيلع ناك اه كسمللاب ةيوبلا ةلصولا اهيلع تضق ةئئاق

 دجاملا اهدلو لذب دقو ةعاطو ىوقث ىف اهرمع تضماف ةرهاطلا ةنسلا

 ءافشلا ندبو منيب لاح نكلو مشربشاو ءابطالا ربما راضتسا ىف هدهج

 ءاج اذا آسفن هللا رْخرب نلو ءاودلا محينب )' هوما لجالا روضح

 الج 1 ربص أيس رأيلا اهدلو ملي نا ىلاعت هلل لأس:ف ٠ ايلحا

 حاتفلا دبع ديسلا يف ىقثيقش لحن تزرع ديمحلا دبع ديسلا ةافوب انئحن

 لج الا لولحلا ءاودْلا ٠ نع ىصاعت صرع كعب ةدبرجلا ريدم ميدنلا .ىزبقأ



 يع يم رب سل يي يسب ل ايا يسم يس

 كا

 نزاو امظظع فسالا نا. دوور هذد وذم ءوةماو هبا دنع اديحوناكو

 هنا لح هللغفب 0 اهب 5 راص 4 ل أو هدلاول ىل'ءتهللا لا انتين"

 مد م معصم ا يز تتح
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 مدع ن * و أهو رز قاعسا 43 ,هةم تاهد نم هدب دع تاباود انت اح

 نم ةماقتساو افلا ن سدح ةطسومأأ نم اثدوعت كقو م ةدب را لوصو

 ىلا تاهملاب 51 انر رح نأ لع اشأب اناس ةداعس ةباذعب اعطانا دبع

 ةتداعسا هيدقت اندراو اما رال اذوصو مدعو ايف ةديرحا باهذ ددعت

 ممدقتلل لا ايتوا طخأ اوداع نو ب أهتم 35 نأ ءاحر كألذ ٠ نع انا دع

 5 هن رصف ةولبصم م امدزا ىلع اصر سس ريدملا د داهم تتاكملا ثالت : ايسأ

 ماظنلا نسب ينطولا لبق يبنجالا 2

 د# ةيرحدلا ةمغللا

 ةيردنكسالا ة هند ليم طيطخم يف هر رهدلا ةغ ا نم ا لا تب دهأ

 ىذتفأ ديم اةقيدص لماكلا ليلو ريرغغلا لضافلا فلآ ن* صو

 مللذق هراغ | وغم أم هوم يو اهرردمو بادالا هديرح بحاص دو همسم

 يف قدصأأ ىشوت دقو ةريبشلا ةئيدملا هذه 5 نم ثدحاي نيغ

 55 مأي يق 0 ةيحالا ثارايعلا ف رثك رت يف درتدحاو اهنع ريشا

 ١ ع « ةيأااعأ ش »

 نان ءىراقل هلأ راغب 45 ددو هم لو هناا تاياورا مقاولا فدراو هراع

 طل و َ 3 راكد 3
0-5 

 ١ اورصشي هن نأ ن..نطولا اك ايحا وجر نبع وأأو قئافخا

 هيل لوصخا ع و ةيم عورمطملا يتب فا لبق هاركشل



 ىلوألا ةنسلا نم سماخلا خرجا
 انااا

 ١ ١5 ة ةئس بوت او كب رغص ؟9 ءاثالثلا موي

 أ مق ؟ هام راهم 507 قفاوملا

 يدانم ىدانو قوقحلا هيمو ف هاما ىلع قىوعد زيزعلا نطوا' عفر

 نارمعلاو ندمتلا نيلضافلا تارضح نع ةلكشملا ةسلحلا دقعتتس هنا لدعلا

 قوقةحلا ةباطو بالالا يوذ نه روضألا دارا نمش ماتلا ماظنأا موسكو

 هع ف نيفقاولا تضم“ ازو عره ند عم تعرف ةضاعلا ةسالا هد رويل

 اويانا 'هثرانبا ناككو زيزعلا نطوأأ فقوم نم ةبرقم ىلع ترص ىتح ةيكهلا

 متث ةسلللا تءظتلا اهف ٠ هيلع ةجحلا ميقلو منع بذتل ةرضاحلا ةيندملا نع

 ةوالت دعبو اذيفنتو !ديبأت قوقحلا ماءز ىلع ضاقلا مسار ةسلجلا سيئرلا

 ردابف هيلع ناهربلا ةماقاو هاعدم تابئا نطولا نم سلط ةيضقلا قاروا

 لو امو

 هيلا عوجرملا هسيئرو رقوملا سلجملا ءاضعا تارضح يدي نإن مدقلا
 ناب يرارقاو هتلادعو نوناقلا ةيقحب ينارتعاو ةمك احلا ةئيبلل يوضخ مدقلب



 ظ ا

 يف ةأواسملاو ةيئدملا ةما ىه صاصلخالا ةعونتم راحت اهقوقح ةلوفكملا ةمالا |

 | نم يئاضعا نم وضع لكهب ىحي اب هلك اذه فدراو ٠ ةينطولا قوقحلا |
 هادبتسالا ةاوبم نع مهدعبل نيموكحلا تاوذ نم تاذ لك يف حرفلا نايرس

 يف ريقحلاو ميلظملا نيب ىوس ريما ةمعن موهتكو دابعتسالا ديق نم م.صلختو

 | مهاحلا ذيفنتب ديّوملا نوناقلا اهب قطانلا لدماا ةوطس يدي نيب فوقولا
 ٠ ةينوناقلا داوملاو ةيعرشلا صوصنلاب نيديقملا ةاضقلا ىلع ا دايتعا ربكالا

 لزتت ناف ٠ فاصنالاب ليفكلا ماقملا اذه ىف فوقولل يناعد يذلا اذهو |(

 ةرابطو مماقم واعو هردقب فراعلا ىوعد عايسل ءالضفلا ةاضقلا تارضح |
 لوقا قدصلا ةهثلو قحلا ناسلب ينافت ايئندلا نع مهدعب و ةيكرلا مهسوفن

 دق ارابك 'يريخ مل تلذبو اًراذص مهتتصح نيذلا يئانبا ءالؤه
 ةنسح ءاوملا ةيقن ءاما ةريزغ ةبرتلا ةبيط ضرالا ةبصخ .ةضور يف مهتللحا
 ثرح نم رثكا مهنورث ميظعتو مهشاعم بلط ين مفلكت ال ينارغجلا عقوما
 ءاذغلا هنم اوذخا باط اذاف اريصق أتقو هوعوز ام ةمدخو اهرذب و عرازملا

 اوعاب مث رضخلا نسحاو هكاوفلا بيطا نم ناسن الا هب هكفتي امو سابللاو
 ةينارمعلا تانسحلا هب اورتْشاو نانرلا سهذلاب تايرورضلا نع لضافلا

 "يلا تنح ًاسورع ينريص ام دجلا تيم نم اويحاو ةيندملا رثاملا اوددجو
 مزناطوا اورجم سانا ىنسح هابرهكسب ميلا بذهناف ًامايهو اقشع سوفنلا
 يهازلا ىوج رون ىلا موج ٍلظ نم اوجرخو ينورمو مبتوبي اوبرخو يفولصوو
 . بهذلاب موتنغافبارتلاب ميديا قصلايذلا مدالبرقف نم ينو ركب اوثاغتساو

 نارمعلا قيرط يف ءابرغلاو يثئانبا ناقيرفلا ىرجو ىربكلا ةمغنلاو رمال



 كو

 هيف تمحاز دح ىلا يندم رئاود اوعسوو ةليمجلا ةقهاشلا ينابملا اونيف

 ةيمومعلا ةئيحلا هب تضراعو ندنل رصم هب ثرخافو سيراب ةيردنكسا

 هيأأ تلصو ام ىلا لوصولا : ةليوطلا روهدلا تعطق يتلا دالبلا نم اريثك
 يف نسح وه أم ىلا بارشلاو ماعطا'و سبالملا روص نم اواقلنا مث ٠ نرف يف

 نسحو مهب يتيانعب اهوحهنم قوقح هذه لكو ٠ ,هرظانم يف لدمجو مه داقتعا
 برغأاو قرشأا ىلاع ين ةرشتنملا ةيناملا قوقح نم اق> كرتا ِ مملا يبجوت

 ب قوفح نودي 0 تاكو هايآ مهتحضمو هنم متنكم دقو الا

 ةيصخختلا مهقوقح ىلع هااليتسا يل اهظفحو ةينطولا عرش : مهماع اهبجوا يتلا

 اب تبعا يف ا ق قوةح نع ارلفاغتو ءاضغالا ىف يف اودامت مهتي ار اماف ةيعاّتجالاو

 يديا ني رئاو اسابا إد اقعوقلا ككدعنا ينادان منيب عارضلاىدبإ

 يتداسل ثطسب انا اهو كقوق- نم قح يف ظن ال كناف قوذحلا ةظذح
 يظعت و مارتحا لكب و معم يناش نر مناك ام نوناقلاو ةعبرشلا ءانمأ

 ع هرغثلا وقح يئاطعاب يمان 4 ؟ ىقحلا ساجملا لدع نم باطا

 ةمأ يف لدعلا كحل ذيفنت ماقم اهيضتقي يتلا فيراصملاب ممازلاو ةيناملاو
 نيعتسملاو اذه ٠ ةيندملاو ةينطولامهفوةح م هقدر قوتس زكا لع تالناب

 هلا طاسب ىلع مهساجا نييذلاهئانبا نم لداعلا سلجملا اذهب هقوقح در ىلع

 رصم ناطوالا نيب ىجسملا عماجلا نطولا

 د ةرضاحلا ةيندملا 4

 ىدا زيزعلا نطولا اذه نا تلاقف ةرضاحلا ةيندملا تماقو ساج مت

 نوعف ٠ موز هقوقحب هتبلاطم ةيناثأأو مةوقح يىلكوم هوافبا ىلوالا ناتوعد



 8 "د يو

 ةئ ٠٠١ د

 ظعم نافذ 1 اق ءيش : لعالا 0 نم ءانامنأ أم . هءانبأ نا لوق لوالا

 هدام : فيض كح ميج هيف ام ىلع نوجرفتم مه اأو مهررغل همن دم

 3 هل اعاالوا معدد م نايا م هناذ يناثلا نع اماو ٠ اهيذ ام ىريل

 ؛ْء باطو نيته ريغ ساسا ىلع اتينب نيتوعدلا نأ ثيحو ٠ ىبكوم دنع

 لك“ قوقحل ظفاح يفاو هاوعد ضفر سايملا ةئيه نم وجرا يناف ينوناف

 يف قملا نونةلا ىلع ادمتعم قوقحلا لكا ىلا موتبسنو هاوعدب اهمضتها يتلا

 ةلطاملا هاوعدلب هماث يذلا مف رش درل متحعأا ة ةيكمع مأما عرف ةماقا

 قوقةح نمل اهب بلاطا ىتلاقوةح نموه مصخل 'هاعدايذلا نا (نظولا)

 د الو هب بلاطم وهام رفيل ةئيهلا ةاضق تارضح ىلع هوي هنكلو هيلكوم

 الو دالبلا لها نم سيل هب ضرع يذلا ريغلا ناذ هب رارقالا نع اصيح هل

 ففلخ ني رئاس لانبا او ا ار سانلا نم ماسقأ م م اعاو ين يدب ناب 55

 ءارش اهيلع اوبكناف مهيلع اهوضرعو تاويتشملاو تانسحلا مش ذات مهئاوها

 ابرلاب بهذلا بلطي مولا اوداع لاما رت ميدي أم 97 ىّتح ةانققاو

 ام ىلع هدي ريغلا - هوذخا ام ىلع نمترملا مي رمالا ىبتناو شحافلا

 ريغ نم تاوبشلا عم مع ايمو بدالا دح نع مج فرح هي ينانبأ ةلاهجب هقحتسا

 قدص ىللء يناهرب ندع وه اهب . ىنعفدي ةح هذغتا يذلاف سقاوعلا ينرظن

 لفاغتي نا الا ملا نايبلا ىلا ةجاتمم ريغ اهناف ةيصختشلا قوقح اماو ياوعد

 دواءا يناذ اذه ىلءو ٠ اقح اقح كاذ ذأ ارمدقا .يناذ اهفرعي ال هنا معزي اهنع

 ىلع اونج نييذلا ةناحاو ةيندملاو ةيصختلا يقوقحي لداءلا سلجلا نم بلطلا .

 ساج ىلع مهيديأب أم ىلع ةظفاحملا ىف يف اورصق نيذلاو ةيئزجلا ةيكحملا ىلع يفرش



 ٠0١ د .

 رصم هماج>ال عضال نم ه ءانثلاو كشلا قوشسل ىلجلاو ٠ بيدأتلا

 هي ةيدملا +

 تا قسما !وعبتلو تا.رتشملاب اولغت ةتذن ينكوم نا عزي نطولا اذه
 هردق نوتماو هقودح تياس اذهب و هتراد مرا ىلا ن.دلا ين اوعقوف ةييرغلا

 اواغتشا ةيناسنالا ةريفلاو ةينطولا ةيمح مهيف تعبنا امدنع هءانبا نا لاملاو

 ةيرق لك يف كرت تنكفأ نينو اعد ةحالأاو ةحالفلاو هر ,أوم ١و ةعانملاب

 َْت ,!الملاو محلا و تايئفدلاو طرباءزااو شالا نوكسن# نيزازقلا نمريثكلا

 نم مهغارف تقو ىف نائدكلاو نطقل انوازغي ناوغلاو لاجرأاو ءاسنلاو ٠ اهريغو

 رصم ىف نطقلاو ريرللا نمش اال لمع اولصوت داهتجالا اذهب. و لاغشالا

 تايلزغأ اوةيصعل المكو 1 ونقل و لويسإ و ويسأو ىربكل اًةلمشلاو ةب ردنكسأو

 ٠ طايمدو ةلدملا ىف ةيريرحلا بايكلاو ليدانماو طوفلاو يراءشلاو ةشي ركلاو
 مطاقم و٠ ةيردنكساو رصم يف طوفلاو ربك ابل اويلزغلاو يهاشلاو ينطقلاو

 ريرحلا رارز» أو رترالاو ىلت ان ةزرطمو ةشكرزمو ةشوقنمو ةجداس ةقيقرلا رئارخلا

 رزو رثزالاوري را س )اربأأو دعاوسلاو ريرمت او طيرشلاو نطقلاوفوصلاو

 ماهللا طوفو ريرالا رمكلاو شيخلاو مازحلاو ةبصقملا قاوطلاو شوبرطلا

 ةشكر زم ة.ذوصل أوةي ريرلا تارت باي ,ساكالاو ككدلاو' وضوأاو

 فوصلا ( براو آر تابارشأا لمعو : ةيردنكسا يف كتألذ لَ اهراغو

 لي وارسلاو ةفيفخلاتاناطبلاو ْ مرحله سلو امي رجلا هلصا)ماراو ناصمقلاو
 لمعو ٠ مويفلا يف فوصلا مطاقملاو ةقيقرلا تايئفدلاو طيباعزلاو ءاسنلارمخو

 ديشرو ةيردنكساو رمعم يف لاعنلاو دلب لك يف شاّقلاو فونم يف رصحلا



 سمسم
 0 مسمي بسسس سمس ايس

 #ي ٠

 روجاملاو ريزأاو صالبلاو رودقلاو بأاد أو قراودلاو لاقلا لمعو ٠ طا. ه2

 سوداقلاو قيربالاو ةياخلاو ةيدبزااو ةذععأ او ةيلاشلاو ةسوملاو نحاطلاو

 موسما انقو سل رج ىفراخت هل | نم لمع كلذ لك نمملاو ةحرسملاو

 ليينزااو شالا و أ و قوطلاو درفلاو فطقملاو ةفَمْلا لمعو ٠ داليلا نم

 كتالذ لك ( ءايشالا هف لفت صوخ نم ءاعو) ةنوجرملاو ةلاطنلاو طايسلاو

 نيحاوطلاو سيداوؤ تاذو تساوت نه يق وسأأ لمكو ٠ ءافاحلاو صولا نم

 جروخأاوةي رابلاو سافل او ةطاوللاو ةفاحزا اوةيباصقل او ثارهملاو ةيئاويةعاو ةمئاملا

 طاقلملاو صقملاو ىسوملاوةروبدلاو نيرطسملاو راشتملاو ومودقلاو لغأاوةرشرشلاو

 ناكسلاو ربمملاو ةلسلاو بالكلاو روطاشلاو رامسملاو راهنل او ناتسإلا ةغاكو

 ةلصفملاو هحاتذم نولاكلاو لادنسااو ةقرطملاو شوك اشلاو سوبدلاو ةبرهلاو

 |مماوطاو تايب رعلا لحاندو رجللاو قاقدلاو ةراذلاو باقثملاو هيربلاو هوبارلاو

 رخابماو( دقاوملا ) دقان او تايذنحلاو نوواحلاو قيرابالاو ساغغل !توششطلاو

 لمحو ٠ تاءالغلاو يناوصلاو تانازولاو تاماطلاو ير ووصل او مماقلاو

 ىساركلالمعو ٠ ميفصأ | ب راسملاو يفاصملاو شاهتلار انقلاو سوافلاو نازكلا

 تاداشملاو (مهجارالا ١ 3 ارااو تايالصلاو فراغملاو قءالملاو يلايظلاو

 عمج ) يلاذلاو صافقالاو ةيديرجلاو ةيبشلا رئارسلاو طرخلا نيزباردلاو

 ساملاب هعيصرتو صرقلا ةغايصو ٠ (لمثلا نم ًافوخ زيخلا اهيف عضوي ال ةيلف

 2 راو نادركلاو يريعشلاو هربيئصلاو ةبللاو قلحخلاو توقايلاو

 اخلاو ملمدلاو قوطلاو ةصقااو تيبجلاو نويعلاو ةبصقلاو متاولاو

 8 7 وةوهقْلافورظوايا راو دعاوس |امباصاو ةةطنماومازحلا لفقو ةصايحلاو



 مايلا تاساطو ليسغلاو مايلاو ءوضولات .ثاموةوهقلاو لاقلا ةيايصو ابقزاو

 ءارمالا ناو مزلي ام لكو قارطالاو قءالملاو ماقلاو رخابملاو ءاملاو تاكمشلاو

 عر 00 اربلا تو سناو ليدانقلاو مهّشلاو نك ارتلاونادبءلا لمعو مسن ارعو
 000 راو هب ردلاوفدلاو نوناقأاو دوع اور هزااو ليطأاو ناور

 ددللاو ةةشلا ةزولاو ناديعلا ةراوكو يدربلا قروو داثزااو لياتفلا

 تايبرعلاو لهثشأاو ةكملاو ةحورملاو ةشاملاو ةشقملاو (ةشاكلا ) ةشأ#لاو

 تاقن 0 تايب رشملاو سيلاودلاو باوبالاو كساشلاو ةلاقنلاو ةي رامعملا

 باب هلو يطق ىلعرودب طئاخا يف منصر بالودود ) رساا بالودو

 اذا هذخأف هيلا هريدتو هيف «ىبش :ىبشلا ةارملا مضت هل مداخ ال لجرلا ناك

 فوفرلاو قعالملاو ( دحا ايما تري نار. “رد ريف دبع ناك

 يبا 0 كلذ للخعإ تايروّقلاو همي رغلا فقالملاو ةلممجلا -2 ةودسأأو

 اهتالاب تايبهذلاو ىك ارا لمعو ٠ ةفيطللا شوقنلاو ةعيدبلا ةطارخلا ةعنص

 ةراجو لابو ةرابدلاو قالبدلاو سنوطلاو ف:شلا لمجو ٠ براولاو

 رجلا عنصو طالئلاوماخرلاو راعالا عطقو لاملا ددعءو ءاعرالاو نيحاوطلا

 دوقنلا ةزيرخو ناخدلا سأ 5 او( ماسلا املصا اداجلا ملزلاو برقلاو سجلاو

 ثاصنملاوتاتلشااو ركسلاو تايسومانلاو تارؤغاو ةفحلالاو ىت ةارااو يساشلاو

 صيختلاو ةمقدلاو طوبعزاا م١1 رورص نهن وطيخي و ١ تنوركلاو كك دلاو

 ةمسواةلاويرتنعلاو يريدصلاوناظفقلاو ةيحرفلاو سنبااوةبلاو ليوارسلأو

 سلملاو ةيبالجلاو نايتتشلاو هرونتلاو ناتسفلاو ةكركلاو كاليلاو ةكلبلاو
 ريشؤعسل و ةماضااو ةلوك اككلاو سنردلاو هنأ فلا: مشل او يوادبلاو يرعلاو

 هس سيق
 ومس اكتم
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" لمحمو لصاحو سو هدة 95 ةذمو رح و5 ىلبطصأو 6 نودأط
 لدور يسو تففآو 

0 

 رالوو مطم 3 و ماهحو فرغ 0و لع 2 ىرد ١ نإ اهسعو 4. رح ةعاقأيمف وسقف ىلإ

 ١ ضاوحاو زرالا رئاودو رصاعملاو ةفيطللا ت'ماملا نوئبيو ٠ ففصو
000 

 5 للا هن رغأأ دوشعأ و ةعيفرأأ ةمب لأ أ نذ املاو رطأت - ء(لقلا)

 2 ظ وماجأو زعملاومنغلاو لحشلا ةيبرتو ىلءاعملا ةعانصب ضيبلا نم جاجدا

 اوعرب دقو ٠ ياحلو بنارالاو زوالاو ريهلاو لاهل ولاغبلاو ليخاو رقملاو

 مس 'ايالسلاو سيخلاو سمرتلاو لوقلاو ريعشلاو ةرذلاو معنا هءارزينايدف

 طرا سدملاو 5986 ةيمادلاو ةب وللاو , مسرإلاو ةبلهلاو . :راتكلاو

 ةامسملا شيشملا ريش ) بئقلاو ليعلاو ثاركلاو ل لصبلاو موثااو شاسشنلاو

ةرود أ هع هى ن اهتذاملا) 7 طاطا ون امتذأءلاو نساقلفلا و(ادهاش
 0 

 ه1 5 1

 أ

 ةيحلاو رتعصلاو راثلاو هيا هرب 5 و رْرَخ مي ادنملاو

أ» اددْلأو راخعاوا زرينوشلا )ءادوسلا
اوتفلا الاورسفركلاون سنو كقملاو در ول

 هلجرل

 يزابكلاورمحالا لفلفلاونومكلاو داشرلابحو لدرحلاو(زفوق شوف)نويلحلاو

 يدنفأ فسويلاو لاةئربلاو زيمجلاو توقلاو زوملاو لضناو نيتلاو ىشعلاو

 قوفربلاو شعتملاو جس رارلاو جتراتلاو داكلاو يريعشلاو واحلاو ملام ثومدللاو

 5 "115. و نيا ؟' ُِ سا © 7 8 * ْء

 سجرفل او ىلفأ او نا م”امأ او درو اوأ رو رعزأ | ) ةاعسملاو حافعل اونو او(صاحالا)

 (سشوقدرإلا ) شوخنزرملاو 1رابلاو ( روثملا ) يريخل أو ماهلاو يب و

 بالبللاو يمطخاو ناحيرلاو نيسرملاو ( رطعلا ) رتملاو لفنرقلاو ناحيرااو



 ش8
 روخاو لئالد . مودل طشدلا و جالو ففوللاو نسحلا يمس وو

 عورخماو يكطصملاو نوديزااو نابسيسلاورونش ر 0 ءسلاوعقامقملاب
 ةظشقااو نطقلا ةءارز اوداز اثأب يبعده موحرملا موك ا هيو يبذدلاو

 كنسللاو روك كلاو بانعلاو قةسفلاو قدنمأاو زودحاو زوألو ه(ةدّشقلا)
 :ربألا ةرهعو زيخلا ةرحشو نيثاللاو جيلهالاو اذ اذاوللاو سنفلاو
 زا دم ميسر او لجرفسااو راخلاو يف رالا توتلا) كا شااوربونصلاو

 0 + 0-7 | 1١
 : ةنيزأا رادتاو نيحايرلاو دقرولا تدازو (ردنوشلا )رجنماو 5 الا ب : 0 7

 3 9 1 معلم مث ىف م :ذدحاوو 38 مهلا هيلع و 3 أ ةمصنأ ظ 7

 جاجا 3 عم و ضاقلا 7 هل ثلا ذكو ناد رضو ب ونقو اننا يف أونم

 6-05 | ىلمعلاو ةمسأ اراد )ل انتو اسال ةشروو دورأملا لمأءمونوبأ كالالممعم ف

 يبرو ةنيتلا ت اماكوتس -سالاو لفاعملاو يئاوطلاب دالبلا طاحو ةبراجغاو ةد ردع

 انسان وت لمع 2 اذصأ ربع | و طالاو نيس دخملاوز كاسعلأا

 ءأدب أ ف أه وم دالمأأ 31 و3 روسو 0 ركاز مج 5 ةعأ ز 2 | 3

 نعساو 5 ل 0 شاقل يف ةراوغأ نطولا اذه 5 هس  ىأإأ | *» ' + د ا
 لو اماو تويبلأو تاراعلاةمزاللا عاونالو باطحالاو باشخالاو رهاوجلاو

 : 7 “ 5 . 1ك 005 ٍ 00
 رصخأو نورطنأأو يناماو يل دعملا ملا هع أووح طخ أو سو.أملاو بورشملاو

 تالسملا رجح ) تينارغلاو درمزأاو يىرصملا | بهذلاو سجلاو ءاخرااو طالبلاو
 ه »

 ةءارز يف ىربكلا ديلا ملو ٠ طنسلا محشو ىلقلاو ريطرطلا مو ( دملاو



 كاد

 راص اهريغو عئانصلا يف بلقتلا اذهب و ٠ هريركتو ركسلا جارختساو بسصقلا

 - نادحلاو ظارحلاو راجنلاو شاقنلاو طلبملاو ضيبملاو تاغأ او ءانبأأ ميف

 دلحلاو كاملاو ءافرأأو يبصقلاو طاخلاو كئاملاو جاسنلاو دغنللاو دادحلاو

 محرماو ( يتارمثلا) يركعسلاو عامشااو ىلقادنغلاو يعذاربلاو يجورسلاو

 يبياصعلاو داقعلاو تيسرصحلاو ىقيدانصلاو صافقلاو ضيبملاو ساءغأ او

 يقامارصعلاو لابحلاو ( يجتب وش ) يشكبوشلاو زارخلاو يطوذلاو يئالملاو
 ينيانجلاو حالفلاو يب ارملاو نارفلاو ناملتلاو رايجلاو سابجلاو فاكسالاو

 يرهرجلاو دشاملاو ينغملاو يرقملاو ( يجوبقلا ) يوبقلاو شارفلاو خابطلاو
 ينابقلاو لايكحلاو بناكلاو سدنجملاو بيبطلاو يدرو لاو نيزملاوغئاصلاو
 اهبيلأ اعد يتلا فرحلا بابراو يتادرقلاو يواحلاو رمازااو لايطلاو رجاتلاو

 برقي جذومنا هنكلو لك نم اضعب ناك ناو اذهو ٠ نطولا اذه نارمع

 ثيم نطولا اذهل مهلع بجاو لكب يلكوم مايق قحلاةاضف تارضمل

 ام دبالايالا بلا يدجالا تاونصلا نع بو هاو مييلهأو م كيا

 يلا ةيمجلاو ةينرعلا تاجوسنملاو ةيديدحلا تالالا كمال ب

 نطولا اذهل قح ياف ٠ ةهافرأأ يف أعسوتو ةنيز فيرشلا مح | نم امنورتشإ

 تاريح نم سمن اف نوابتلاو ةلاهجلاب مهامر ىتح هلك اذه دعب 0 رسيحعجلا

 يناو اهريغو ةيمسرلا ىوعدلا في راصمب هفيلكتو هاوعد ضفر لدعلا ةاضق |
 ةهملل كلذ مدقأ ىدح 3 د اب مهيمرو موفذف وح يلكول طظوحأ

 ٠ نوناغلل مضاخلا نم سلوملا ةئحل ركشلا 'هبعتصي هلك اذهو ٠ صاصتخالا
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 ةرضاحخلا ةيندل

 ' وه ًاليوط ًاحرش حرشو ةرابعاايف لاطا لكولا اذهنا (نطولا)
 مهنيعي ةريخ لها دي ىلع هاعدم تابثاب 'هفلكا اناو ثرآالا هب بلاطا يذلا
 كالسمالاو اباهاو ةراجتل او اهيابراو فر او شرولاو لماعملا هذهاوئياعبل ساحلا
 ماكحالا نه مهتنياءم ىلع تراي | مضاخ اناو نالا يئانبا هيلع أهو اهياعصاو

 ' اهلهال قوقحلا دربو عازنلا لصفيل ةربلا لها نم ةنجل نيمي نا سلجلا وجراف

 نيهاربلا نم هتدبأ أ“ رثكا راضحا ينمزاي هلا ثيح تلاقو ةيناملات ماقف

 منيبعت ليجات ن لا مملاعال اليلد نوكيل ءزاي ام ةربخلا لهالريرقت دقو

 1 نورظتني ىلا ضذناو ةساجلا سيئرلا متف ٠ مدافلا عوبسالا ىلا

 نوكيس ايف ءاوشع 6 نوطبخي رهو ةيتالا

 أ ىئثنح 0 5 نن 7 يساب دس كرا 8 ٠

 الب تفارظ يس الب يديس اي. - ' دويحخ وبا اي تفارظ يس يف ىرج شا

 مص 1 نيمو لابش اهيف قزعبي لضف هديا يف تعقو ةكرت هتياكحالا شيف
 امل ىتبي اببحاص نم يح يداعب كل ٠ ن٠ مدا كنا

 حورتو صقني و اهيف د وزي و هريغ نم ول ميحنت ام يز شوم ينات سنج معط
 تيقبو لود هعاملا طسو يف تحعدنا ينأ فرعت تنا ىقب ٠ ح ٠ اهنساحم

 . ايلا مييهاودو مرتعكل تفرعو مهنم تدقتسا ا1 هدم لاقو لاح مايو



 شا
 يسب تو

 نم لك وراثلا الكاب 0 عدقلا ممطلا ١ عوت اجل نواس لك ةيسلاو

 فطام لضفي دعس أي لااا لوقي هريغ الو بتانك الو ديه ٠ ههج يف م 3
 يف ىىسيو نيتخرف ناش ىلع اد سحيو زر هلك ناش ىلع اد ليو ببنبو
 هلي يف ناكسم وني 1 تفارظ يس شو اوهو نيصن فاش لعاد كأ له

 راقلل درفنب داولا روذ || الا فوشت أم كذيعو لاذ جور و ىسلقني 0 ةرورغو

 كايح دالوا نم تي رافغ ةيوش هبلاوحو هنافلتلا تويبلاو شيشحتلاو ركسلاو

 منيفع هلوأوةي زح نا هبيرغلا مبا هورغب واضفي لاح يف موي لك ىلا هلل
 يفاوعلا مون مان ناو كيلع سأب ال لءز ناو هيفاملاو افشلاب ولولوقي لكأ ناو
 هللا ءاغ ام هللا مسي دعق ناو كيلع هللا مسا يشم ناو كمون ع يصص ناو
 فراو هدرا, كيلع ىثيع هيعل.بعل ناو ممظعلا قالخلا كرابت لكنا ناو

 نأف او تنا امان رايقلا ءاناو كليلع هوارب ةسركاو 57 أمأ ششح

 هريع هلاح 8 ىتحح ةلفغلا رحب ىف ناقرغ اًوهو كيلع وتاب مر ىلع مات

 ارقي يللاو متلب و عرقي ولكألاو بيلع رهو ري يلق اينغالا دالوا هم ٠ ن

 م ظ 7 لوقش ام ير شاق اه ةمسقن بايسح لمعي بش رهن كيو

 ناكل مدقلا ,ثطلا دالوا ىلع كال لوقا نا انا كَل متكي و مرتب ةب وفرعي مهنا

 محارغ |او مالا ومأعي لضفي كيل الللا ةماشس ةعض راادبا عت نم 4 ؛ دولا

 هيلاوح درع مريطي ىللا شرق ءاكلا الذل حرفي و ثاذر هذا حاطنو

 نك هلوهدلا هوهاعيو هوفلتي و هراحلا دالوا و موت مودي هفيك قع وباس: و

 كيس ف تب لاو عبطلاو يد رومالا ىلع كل دوا نوكي ريكي ف 1 7

 نم داولا يب دالو ذيل سرادملا ىف وماعتا 7 موهلا دالوا يز سوم



 ةعدقلا ةقوحلا ند تفارظ يسو 5: ناشطع كو را كي دوب لود

 كالخيو كمغاهتاكح كالاكحو هج اذا ٠ بابه ةيبرت تبرتا ىلا

 لك أد كلو :هدساف هضم تعلط تنا كملطي ناحل هللا وأ لول

 يف سانلا ي رومباتب رف حارو هتبقر يف منذ دخ هوبا يبا هعاجلا بنذ

 أي هللاو ٠ ن٠ هبدأ يف ىنميو ىبراي بياعلا لجال نإلاطبلا سانا دالوا

 رع داك يل يد ههيععلا ثويبلا ىتب ينتاعزو يتيم © ترئا 3
 4 يسمعلاو ةيجيرعلاو نيشارفلاو نيمدقملاو تاوغالاو نيم اراب بلقت

 الو هنيعب اد فوشي ناسنالاو ليل مهماع حوري املهاو بارخ يصل نيالا

 دلبلا يف نينبابلا سفن ماكلا يلخيانبر لوقنب اتحا .هدالب لها ىلع ش
 ٠ مم ٠ نيعلا الم هاح شاقب مهنا 00 يع هيوش دحاولا ناع رنا

 رهدالواو اهجولاو ارمالاو نايعالاب هنايلم دالبلاو اهريخب هسل اندلا ويش ايهيإ
 نس هوصخلا يز منم دح اولاو نيم عضم نيعلاط ىلا نيس محلا نييذهلا

 وبا اي هيل ٠ ن ٠ طيح ىف برصضتب ىف را ىز كم الك شوعمل ام هراسخ اي

 مرقح يف !كتتب ثناو همالس لك ولهاتسي نيبيط ساث اندالب لها دومحي
 ميار انا هد بابلا تمن او هضعب رجي مالكلا ىقب ٠ ح٠ هيل اد مالكلا
 لوقل تندا ٠ يترارم كترفي مبارو هنم تابح ىبللا 0 ىلع كل لوقا
 هللاو يا لاةَو ماق دحاو شتفش انيز يبللا !,الغلا سانلاو ارقفلاو ميانصلا ىلع

 تاكرش لمت املك ايندلا هتيزال نيتكاس لضففن نيمار هعامج اي

 نيمار ايه ٠ ن ٠ انهل انه ل زهنن نرياد انحاو بوط لغتشتبو تاقيرواذو

 ىح رب و يش اهلك هجاحلا تقولد دومح وبا اي نيروذعم ره ام هيأ ولمعي
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 هطرخم يجتب مودهلاو فشان يسب نبالاو قيدانس يف هيودسم تب همحللا

 لوزغم يجيب لزغلا ناتكلاو طيباعزلا عاتب لزغلا فوصلا ىتح خيش اب يللا

 ف هيأ اوم نيحياراتعوت هعاهملا ىثب هجاح ائةيح شاقبي ام لحب ب نم

 يف ولاقو هراسلاب ىلوا ط راملا جدن يبس اي فوش ىقب ٠ ح ٠ يد يوالبلا

 نم ًدح شونا اه يندر دح شيقل ام لاق تنعرفتا هيل نوعرف اي لاتمالا

 ملطن تاومالا يز انوفاش الآ هل ادك تامج لولاقو هحاح - لم دالبلا لها

 ف دوجوم ناك هايملا روباو ةأئسم.يدذ أ ناوسنلا يز بعدو انيعب هجادلل

 2و تايبرعلاو ليماربلا وامعي رابغ ماكو هقس الت تلت نيفلا سي دليلا

 همزأي و رحاتلا نم هيرشي ناصح 3 لغب اةسلا مزايو بر لا وامي يبرذ

 نكلو مهتومب لفقو مهيلع لطب روبابلا ملط نوينطو سان نم هي رتشي لوفو نإ

 دخا» نانالاو رود لك يف ابعاطب و هيمل قوردب هواح هحاح روياوأا نا قحلا

 شادح نك شاج ام هقسلا رخأتا هقسلا لوقي الو حاترم دءاق وه هيما
 اهتم اوّرجي اوراصو تاجاوألا اهوركتفا لا دلبلا دالوأ نم يداكقلا ركتفا

 يد فوشو هبسكمو رؤنلا روباو كافخيالو هرشع سيجيب شرقلا هه:ص سولف

 نيدعات انعوتب دمعلاو سيرغ دحاو اهدخا : لاق يل : ةأكسوب تاروباو هما

 الإ يدا ىلوا انحا ةعامج اي لوقيو مدقني شدح ديعبل ديعب نماو اوعلطب

 ةلكسم كدنعو ٠ لافت اهبأسو ارفلا يز ميلع ك اري تباب نيشرق .هدنع

 هنملا اوحزنو هكرش اذ وامعو تاجاوخ 54 اهودخ مها ريق وبا ةح الم

 هعاهلا فوشو ٠ هينح هعراب ثادفلا ع اووي ال عرزنت ىفارا اهولخو

 اولمعيب يللاو ممتلا ولي يللاو ةيردنكسايف تيرفسك ةشرو مل نولماعيلا



 يك را

 قمر ىامعلا ناكد]ا اناس ادويدرلا ب يعانصلا نمسا

 يلللاو هعيجلا ينابأ'و روميو عرتااو رطانقلا تالواقم اودخاد ؛ ىلا'او لحولا

 اوامع ىللاو هرب دالب نم يرر' همزاللا ا تالالا روضحب أودهعتيي

 هيأ 50 ٠ ةيجرملا هرايحلا ةعنص اوثومو هريكلا بوكرلا تاوبرع

 كمالك نرا هي. هاف سانلاو هعوطقم هبرق ىف شب تندا هيا كل ديعاو

 هسفنب ناحرف دحاولا الا هيوش وررحنل ال هساسح ميف ناك واو كسضن

 يلباج اناو ٠ هبادكلا هطرظملاب كتدايسو كتداعسو كترضح هل سانلا لوقو
 ناوخا قير لذ هجاح يدب انا كيلا روطتحو نالق ىس ةيب رع نم هيأ

 ٠ مح ٠ هيف كدب ىلا ادك هيا يز ٠ ن٠ هيوش مهسفن وعل ميلخنو هبالففلا

 أم هملو دؤوب اينغالا نم هعاج شاهو دخي ام هيل هدوجوم يه! فالوب ةشرو

 " يراربلاًالاومويفلا ضرا نمنادف فلارشاط”سمخ الو فالاةرشعدق شو دخي

 يف هعانصلاو ةراغأ موتوصب ١ وهفتنب منع سار ر فلا نيرشع دف اهيف وبريو

 جر اوريو جفال يز سإب ع هنب>و نم“ نبللا نم اولمعي و دالبلا

 لمعت هكرش شولم# ام هيلو نيرازهلل اوعيبيو موجاتن ن ٠ اوذذ ايو مظع

 دخأت اهنان هءوكملا دبعتلو همصنلاو ريارحلاو فاوصالا لغتشت هريبك هشرو

 اوسبلي و مهتويب | وكر دالبلا ؛ ءارماو مهنم نيواودلاو ركسمل اممزأي ام لك

 اذحا ام انم اوركشت الا لوقو اثديا لع انب ضد جيرفالا | ايه رهدالب لغش نم

 ناك ول اندلب لهاو اندالب يل لوتثو عجرتو ٠ مرصلاب برضلا لهاتسن يب
 رجا يلا رطملا يارب نم ميلع لبد يللا سانا اوفوشب اوناك سانا يز
 يللاو تبرفع دوصقم هدوصقم ىللاو راس“ ىللاو يبارم. ىللاو عناص يللاو
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 ا ذب
 1 ١ اال جر ساب سلا سس سس يو

 اجا“ ولا كال لوةي مهنه دحاولا 93 آلا اوك «رمثإ اوناك وأ ل ماعملاو شرولا ولمعب

 ناك ام ىرح ىلا تير اب لوقنو اهلا ؛رقطن مينو انيلع انسولف حورت ادك

 يدنفاوبسح ومسا هيردنكسا يف كراج دحاو فرع ءا انا نيناطلغ مهن ١

 معن و تاروباولا تاوداو تابنرطو تاروباو اهف ميي هشرو ول هن دمحم

 هتّشرو تبدو داللا كثي واح من م6 لاو هرسكملا تاروباولا

 ٍِق رفا شرو مه ءراوش هللا باو و مخنأو . ردي كسا يف ىلا سرولا نسحأ

 لع ودججيي هد يز دحأو مك يل تاد هسل ٠ هرذق اوفر را

 نءدعاق الإ يازا ىتب مل > اوفوشيو هللا لع نيروعم باف ةوقب لمعل

 ويسب ام لواو شوب هنضعلاو ه ردنملا يف نيصومجم م 0 رق باس اهل أوسم

ف ديز وبا يف نيتماك ان لوقوأ ضف أض و ةراستلا ينال
 الاو ثألام رج ي

 3 لزإلا ف.سو نست نب ميهأرباو لاس س ريزأأو همحدلا ةصق ايل كحا

 لر٠ كاذذشنو يشاملا مالكلا ىف كلذو كاد مالكو لدز ة ةيوش اك 1

 ْ قافنب قاف يللا ىل وأ>و يلوح 5 ييع ب لوذو هرامتأاو 00

 ةيسل أ عرافلا مالكلاو / 55 ل ىفكاي و شانم انا و اب هيأ او

 ىلإ ا حلو معسل م ب مها فراعو هللا م ىذيأ يلام

 مىث ف 4١ هبددقأو نإس داهم هب وش 2 و كل كتا ميار أنأو هك سلا مي دوا

 ىلع ءارمالا 6 انغالا ىلع ا,كرعنوهيا ا:صاذت ىلإ هقي رظأا فوشأو مئانصلا

 كل طحاد ارمأ ش دع نأ أهذا اهو هنأ فرج ميار فوشلو ذاهمالا ناسل

 ف ةحاح انيق انحا نسحا هو ءالكلا ل سأر عدو ساد 1



 كا

 زواع مونم ناسنا لك يد يز ةيلمع ىف يف ةعامج معمججا اذا انريغ يف يشدجوت

 ا نبا هناركاذ من :ه دوعأو لك نال هنذأ تحنو همسأب لمع أو سار ىف

 يد لكو فرشلا د بسدإ نم ادو دجا تيب نم ادو هرامآلا 3 فا :أاو ةدايسلا

 سشوفرعي انحلف نا انرمع 5 يىددماد أامواتف نينيابلا ىلع هئطلسم ماهو ١

 هيلا بسنو همساب لانقلا متف سبلد وها ميز اوامعي و هيا لمتتب سانلا اوفوشإ

 يداو هبآب رال لمع أسف نيكي وأ زراأع هريغ نكلو هراغ لامي همتف هنأ -

 ىلع جاحلا و كك نسحم هدحاو هطرغم هدنع ناك هياء كل تأق يلاوبسح

 وبس ةشرولا سو ه كإذ ىلع هدعاسو هتأروب و ابيف مدل ةشرو منن وأو يلغرف

 يىدنف ذأ و .دس رأصو تمدقو هشروأ| ترادف 3 ادو سس ءاشسبم هنوكل يدنفا

  تراصو سانلا هيلع تبكنا ىتح هلومع هعنصو ةئيند ةجقب تاروباولا ملصي

 هريغ هلمع شدح ام لمع لمج وناف لهاتسي ونا لق حلاو شرولا مأ هتشرو
 ىللاف ٠ راعسالا ىف سانلا هتدؤأ,مو هدعتص نسحب هنأ نيسحت ىف دتجاو

 عانصلاو نيس داهلا نم هب موقي ىلاا ىلع رودن ءاينغالا نم لمعت لمعي 5

 هنايللا هيف يلإ ةرادالا إسيو هدحاو سفن هاكرش عم هسفن لعجيو هلوهاسيو
 عيانصلا اوحاو سدكملا دصقلا نال هريغ نعريقف ناك ناو ةكرشلا لها نم

 وامعيو موسفن ىلع اوردقي سان كدنع ناك نافيدجوايوباو ريظملا شوم

 البلا يف همايش اودجدي اهو مملغش انوروبو ممسابا واحي وموقي مهيلخ هدك

 سوم عفني لم“ لمعي ودب يللا يدا : مكيلع مرافع مولوقب سانلا لكو

 ملاعت ملل لوقي دح سول نيسدنملا م نيسدنبل ىلع انمالك ضرءن يل لوقن
 اذحا ىلا بدو اب دالب حور ميار نيماد لوشن لوالا انك ٠ هبال ولاقو

 ع



 1 191 شو نسخت سنس يداوي واف وسبا

 اهزراخم اوفرعو ترفل دالب اوفل يللأ | 37 نم فول ! اندنع تقولدو هئيزواع
 ينتج يفرانلا تروظ دومحم "5 ايّكنا ٠ن ٠ هريصق دسلاوةريصب نيعلا نكلو
 يف كمالك حيو مرخي باسحلا لب ينام الو ىناك تقواد كل تاق ناو

 نيحيار فوشنو سانلا لك, ىلع كمالكو يمالك ضرعا ميار اذا نكلو هلم

 ميقتسملا ةيرطلل ميدجيو نايعالا لاب قوري انبرو هيرب انوب واجي

 لاوس

 قايقف نيب ةنبالا« بايلنا فد ةرد نم لاكسلا اذعانبلا ةرو
 ةصنو زاوف ماه بشد تلا بادالاو مولعلا

 ٌثحبلا ٠ نمءاماعلا ربشاو رض الا رصعلا ةفس الفل | اه 00 داوسلا ع لق

 ىلع ةردقلاو ءاكذلاو لقعلا يف لجرلا توبوابني «ةاراملاو 5 الار مأ يف

 ابعت دشا اهيا وهو عوضوملا اذه ىف ثحب !دحا ن :ا إمن مل نكلو ٠ لامالا

 هعأر زوةسأاسسو ةعانصوة راح نملاغشالا هيطاعد لجر || ايندلا ةامحلا هله 8

 ىف انايحا لجرلل اهتكراشمو اهزنم ريبدتو ةتببرتو هعضوو املمح يف ةارمل م

 دقف ًايفاش اباوج لضافالا انئالاع تارضحو كترضح نموجراف ٠ هلاعا
 ىلع ىدابتت تتاو نيقفاخلا تءاضاف نحو مولع راونا انيلع تعطس

 ةكيرا ءاقلراو حالفلا ةجرد كارداب ةرشبم م نمملا ض داير ميسن فكا

 لوثالا دعب ركحفر أعم مش خوزي كلا زتلاو سرطلا ين :انناو ٠ مدقتلا

 هرخا ىلا ٠ ركشلا صلاخ نيسنجلا نمو ينم حلو
 دج سجس ولات تاسعا



 كلم

 6 باوجلا
 ملطت مل ةلضافلا لملو رصملا لاجر نمر يثكه يف كت عوضوملا اذه نا

 الب الك موب اوج ناكو مهتلأقم بعواتو م.ترابع تالئخا دقو مهلئاسر ىلع

 لاقُثيح يبرعلا فوسليفلا يرعملا العلاوبا تايلكلا ىلا مقبس دفو ليصفت
 املا اهتمارك نم هيلع لضفو ائيمو ايح فصنلا كابا طعاو
 اب تامتحأو نيلوحلا تعضراو الفم كتلقأ ذا انخ كلنا
 شوا مض ام لثم تمعتو ثمصو 2 ةذل كاقلاو دهج نع كلنتقلاو

 الا محلل لصوتلا نكمي الو دارملاب يفي ال ةصاخ نع باوج اذه نكأو
 محلا كرتنو لاجرلا لاعاب اهتنراقموءاسنلا ماسقا نم مسق لك لاعا درسب

 ةندملا مسقاو ةيندمو ةحالف نيمسق ءاسنلامسقا يناف اذه ىلعو بابلالا يوذل

 فلعتل رجل | لبق موقل ةحالفلا لمعف ٠ ةينغو ةطسوتمو ةريقف ماسقا ةثالث
 لك نزبخي نمم تناك ناو ثرحلل وا نوحاطلل ةحراس تناك نا مئابلا
 اهجوزأ منصتتف علط دق راهنلا نوكيف هتطغو نيج ا تنجمف ثداع موي

 لبق ةرقبلا وا ةسوماجلا بلحت؛ موقل ع حابصلا يف هيلع نورطفي ام اهدالواو

 فطقملاب اهسأر ىلع هجرخت م اهتور سنكت مئاهبلا جورخ دعب و حرست نا

 صلاخلا بارتلا نم 'هلدب رضحنستو ًاخابس نوكيل هموكت يذلا موكلا ىلا
 يذلاموكلا ىلا موي يناث هجرختو ثورتو هيلع لوبتل متاهبلا لجرا تحت هشرفتن

 ناو هزبختو نرفلا ىمحتف رمخ دقو نيجعلل دوعت مث ةةسلارخ ١ ًاخابس نوكي
 مئاهبلل سنكت الو لاحلا يف نرفلا تم ةبلحلاب طولخلا ةرذلا نم نيم ! ناك
 حوطسلا ةدربلاو مونلا ريصح جرختو تببلا سنكتف موقل مث ٠زيخلا دمب الا
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 نإللا برضت مث ٠ هفامتو ينانبلا نم ه ماجلاو ملا نم خارفلا قلطتف دوعت م ُ

 موتو ةرفل لكاتذ دمقت م ندجلا ريصح يف ه.غفم قاعتو هدب ز جرطتسأو

 الاو ةرذ وا .ىرطق يبظح كانه ناك نا طيغلا نم بطحلا راض>ال

 اندحلاوا افرطظلاوا فونربلا وا لالخلاوا لنساا مطقث وأ ششقل تبهذ

 رتنع يراشوا لوقاعلا وا ةتبزلا واريطرطلاوا قدابأب واةزئرخلا ول

 نأ ف : حوطسلا ىلع هر هرشنو هليصوت دعب و ابضرا باطحا نم هريغوا

 ابعم رضمتسا و راذنالا نم هعم نمو اهجوزل ءادغلا ذخاتف دوعت ايطر ناك

 امعم ترضحا تيبلا يف مكابي اهدنع ناك ناو ءاشعلا اهزيطنأ رضا ضعب

 الو دلو اهل نكي مل نا متاهبلا راضحال بورغلا لبق دوعت م ٠ يسرب ةدقع

 ةيئاثلا ةيلحلا مثيلا بلحت مث ٠ هراسمح ىلع ثارحلب يتأ, لجرلاو
 هفويضو اهجوزل همدقنو ءاشعلا زيلع فق مت ميسرإلا وأ كنتأاب اهفلعتو

 ظحالتف ٍدوعت مث ةيمحلا دعب اهسنكتو اهتعاق ىمحل تماق ءاتشلا يف تناك ناذ
 بابلا سيرتلو فلعلا دب زتو ةلهعلاو رايخلا طابر. دك وتو هونلا لبق مئاهبلا

 فكرا دعب اهياجرو ايدي لاسفتورادلا شو> نه نكر يف أهثبب ةيعوأ مدجتو

 اهتعاق باب قلغتو اهجوزل لخدت مث الخلا ينوا مطسلا ىلع ةرورضلا يضق'
 نم تناك نا اهنافهذهب ةقحاللا ابهتابجاو اما ةيمويلا اهلاعا هذه ٠ مانتو

 بارتلا نحبعت وا ةءرتلا نم نيطلارض>عست تذخا بزعلاو يراربلا ناكس

 فوط فح املك فوط دعب اؤوظ ادب هنم ينبتو نبتلا ضعبب هظاذو امسفنب

 ايي ينبت لازت الو هدقعتف لقا واةَماَق ردق مفترب ىتح هريغ هياع تعضو

 ليش اهيلع ىرقلا ناكس نم تناك ناو اهدحو رادلا.ىنبت.ىتح تدب دهب



 هب ناطيحلا كهدتل ةعرتلا نم نيطلا راضحاو ءائيلا تقو نيطلا

 نه بوطلا ينو ندملا 8 ضادريلا ماقم موقي] نيتلاب هطاخ دعب

 يف اهل آزال كلذ نوكي م تقو برقا يف هل ةددرملا ةيزجلا تاريثأتلا
 فررجلا يف فالغلا نم ةرذلا ريشقل ةحالف لك .ىلعو ةنس لك

 هرغو سمرألاو مسعبلاو ناتكلا رزبو ربعشلاو لوفلاو مهشلاو ةرذلا لمحو
 اهجوز ثارحم فاخ ةرذلا طقان نا اهيلعو ٠ رادلا يف نزخلا ىلا نرأا نم

 أه نكي م نا ةيقاسلا قوسنو زرالا نم ةبيندلا يفنتو هلختو ناعفلا رزب مدرد

 ةل اوه ( 85 روفطلاو ةمئاس أه نكي م نا اهحوز عم ةلاطنلاب لغتشلو دإو

 مضي اهطسو يف ديدح نم دوماع اهل فوجلا ةغراف ةريدتسم لكشلا ةينوزاح

 يناثلا هفرط يف ديدحلا ديلا مضيو صوصخم زكرم ىلع ءاملا يف هفرط لجرلا
 مهاربا يبحاص دنع هتيار دقو ىلعالا ىلا لف الا نم ءاملا عفاديف هريديو

 ندبرصملا عنص نم وف نينس ميرأب ةبطاطلا ةعرت ةلا لبق ميلحلا دبع يدنفا

 لمحو ضيا نطفلا عمج اهرلعو ( ليق امك ةلاالا كلن بيكرت دعإ هوفرعممنأ ال
 نيزختو تببلا ىلا نرجلا نم ةرذلا بط لمحو رادلا ىلا طيغلا نم هيطح

 أم ءانبو زوالاو بنارالاو ماهلاو حارفلا ةيبرتو نوحاطلا ىف ربسلاو نبتلا

 هيف مونلل ( ةريظح ) ربضحو نيزخلل رطم ءانبو يقاسمو ينانب و مح نم اهل مزأب
 عقلا لمحو مبيت لسفت نم اوناك نا اهدالواو اهجوز با لسغو افيص

 ثورلا لمجو الايما اماع قوسلا دعب ارو قاوسالا يف هعيبل هريغوا ةرذلاوا
 قد اهيلعو ٠ نامل يف مهغلاو بطحلا لدب زيطلو اهب زيختل ةلجلا ىعست اصارقا

 اهيلعف يراربلا ناكس نم تناك ناو هتلبرغو هصيمحتو هن ةدارا دنع ةرذلا
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 ٠ امل مزلي اب مايقلا اهمزاي ىتلا بوبحلا ةيقبك هلخنو هنحلو ريعشلا صيمحت

 اع سمت الف اهءاضعا لخعتوأ ًاطاشن اهيف ثعبتو ابلضع يوقث لاعالا هذهو

 ليوطلا مولا ىف 5 7-5 هر دقف مضولاو لعحلا نم ندملا ةنكأس هب سمت

 تاأش موي يف اهتسوماجل يسرب رضوتستل دابلا نم نيتعاس دعب ىلع تبهذ

 تادحو ميسرب بناج يف دلولا تفلو تدلوف ةديحو كانه رع اهكرداف

 انتربخاو كحضت ان :ياع ثرم مث ننثالا لمحت تءاجو 5 ىلع ادفع

 دجأملا يرث ا عش يعش وبا جالا يثيدص ينريخأو ريرس جيب امربخب

 تامحو هتامحو صالبلا تلم مث ةعرتلا ءىطاش ىلع تدلو ةأرما ىأر هنأ

 يف نولوهتلا الهجيال هذه ريغ ىرخأ لاعا ةحالفللو اهتيب ىلا تبهذو دولا

 سافلاب لفتشت اهنارصم ةحالف نع ماثلا ةحالف ديزتو ةيفيرلا دالبلا
 يفو دنفرص ةيرق ىف ضرا لوح ًاقدن> نوعنصي ءاسنلا تير دقف لجرلاك

 لوطو اليقلف يف اهنه ملا رورل ةميظع ريافح نرفحي نوتيارو دوزب فو د

 لك يف !هنكراشي نهناف رصم ةحالف نم بعتا نهف لباخلا يحاوضو مرك
 قزعو ضرالا ثرح كلذل للباقملا حالفلا لمعو ٠ كلذ اهيلع ندزييو اهناععا

 لاعاو يقارشلا يرل *لا قالطاو هعم هترثن امبرو خأب ارتنو ةرذلاو نقلا

 نطظقلا لمسو طيغلا ةسارحو مدقن 5 امييف هكراشت دق يتلاروبنظلاو ةلاطنلا
 5 نرجلا ىلا هلم يهو زرالا منو اهس أر ىلع ةًأرما ةتلمح اهب رو هترامح ىلع

 دنع رهسلا هيلعو بوبحلا نم هربغو لوفلاو ريعشلاو ممقلا نم همضي ام لمحت

 ريمحلا ىلع طيغلا ىلا خابسلا لمحو دلو هل نكي مل نا جرونلا ةراداو ةيقاسلا

 هلمع نم غرفي ام اريثكو ةجاحلا دنع عرزلا ىرو عوطقلا دسو لاجلاوا



 مدعو ةحالفلا لافشا ةرثك ةلملو لمع اهل مطقني ال ةأرملاو يرتسيفامايا ||

 جوزتلل لجرلا رطضي اهجوز ناوطا تعستا نا مزلي ام لكب مايقلا اهناكما
 ٠٠ ىت الا ددعلار ظنا ٠٠ هناي رورض بسح مبراوا ثالثوا نيتنش

 ا” لاوس 9“
 ءابدالا نم ةعامج نيب اهيف فالخلا عفو دقفرملاو جاهلا بتارم يه ام

 ينبف دوم باوثلا كلو انوتفاف اهنع ذاتسالا لاّرس ىلع يأرلارقو

 ةيردنكسأ
 0 باوجلا » ا5قت7775 دين :::: لقوم بنال]117- 1|!« عنف ت- 1 ءارلا 1+ 1717780: 71[ 7-5 وايل 7177001:-:1771 خيتالا اخت 5 ا 8 تت ف

 ملا ىلا لوصو ريغ نم داجلا رشقت دقن ىتلا و ةرشافلا جا ايلا لوا

 فيفخ مهلا ى قفتو دلجلا ملت ين ل ةصراح ضيا ىهسلو
 ظ ا يا ىدتو دلجلا قشت ' ىتلا هو ةيمادلا مث: ءامدإ ريغ نم

 ظ لأ نم عردلا لبسي امم دلا اهنم ليسي ينلا ىهو ةعمادلا م ٠ هليست الو

 يو 00 قاحمسلا غلبت لو دلجلا يلي ايف تذخا يتلا يبو ةمحالخما م

 ةحسوملا م ٠ قاححسلاب ةادسملا يو س رلا ظعقوف يتلا ةقيقرلا ةرشقلا غلبت يا
 تمتع يتلا يو ةمتاحلا م . قاوهسلا تلازا اذا ماظعلا حنو يدبت يتلا شو

 تغلب يتلا يو مالا م ٠ معلا شارف اهنم لقنت يتلا يهو ةلقنملا مث ٠ لفعل
 اهرخا يهو غامدلا ملبت ينلا يهو ةغمادلا م سأرلا ما

 ءانيالداب دارس هل لاقيو لادجلا مم ملطلا اهيواف رعثلا بن زارم اما

 م طخملا م ءرسبلا م(خنار لوقل ةماعلاو) اضيا ةخمر 4لاقي وجا وغبلا م

 ٠ اضيا ياو عل ل لابو ةدمعت م٠ سلا بونذتلا م٠ 5



 ش0
 هاف كلذ دعب او اهرخا وهو رمتأا مث - وعم هللاقيو بطرلا ث ٠ ناقلُلا :

 هريغو ناذشملاو ةنالاك فاصوا وه

 6. ركن 9
 اهءاعهصا اهب اني زعب ىرختل او ىلبقا نوهجولا نم ىتش ب بك انيل تدرو

 هاثر لضافالا نه ريثكو يقيغش دلوب انباصم يف ىلاعت هللا م ,ظفح مراكآلا

 انيري ال ىلاعت هل هللاو 0 3 اهحوت نسح 5 3 ارأاو يزعمأل و دن اصقن

 اذ لج 0 6-2 -.عرعو اهوركم مف

 قدفلو ميضاوملا ةفائخلا ةلئسالاو تاباورلاو ستكلا نم اًرشك اناتحا

 َْظ راقتلا ن وراس مول ,هدعن نم 9 ندحار راذ:ءالا اذه انمدق ةدبرخلا

 ىلاعت هلبا ءاغ نا هن :الا دادعالا يف ةبوجالاو

 دي لافتحا
 نالءالل يركبلايدنفا قيفوتديسلا ةرضح واتحايسث يب ةحاسب لفتحا سما

رضح ايظع الافتحا سو هيلعىلاعت هللا ىلص ديم ١ تانئاكلا ديس داوم
 ه

 ةداعلاك ماعطل لوانن دعب و نايعالاو ءارمالاو هاملعلا نم ريخكو قرطلا خياشم

 حارف الاو لايقالا ماودب ديسلا اذه نيعاد نيركاش سانلا جرخ ةيونسلا

 هي عيحصت »
 الم باوصلاو ءاطخ وهو تك الم ىلع ةفالملا عمج ٠١ هنيع“ 9 راس يف عقو

 : فاوملا يهو نءوملا نومقلي و عبارلا ددعلا يف نوكي و ناك نم هرطس [/ ةفيحص يفو

 مهنم ١١ رطس ١ ةيفح يفو . ادارفا يهو دارفا مواقي ال ١5 رظس 79 ةفيحص ىفو

 ةلاب فارقلا كالذ ملصملف نيعضوملا يف نم ىهو ءآج ام مبنمو اجام

 26 مدن



 ىلوالا ةنسلا نم سداسلا زج

 ١1١5 ةنس ثوت 9١و ١٠١٠١١ ةنس لوا مير ءاثالغلا 1

 ١855 ةنس ربيمثبس ”ا/ قفاوملا

 روسو
 نم الاخ سداسلا ددعلا اذه كيلامدقا نا ديرا يناف يتثداس اب وفعلا

 ةريدملاو راكفال اميورتتايدلب ودياصقو لاجزا نمتايبدالاب انوعشم تالاقملا
 كاف مالكلا نع زجتلا وا ريصقتلا نم اذه سيلو ءابدألا ةءاضبل ًاحيورتو
 تمزتلا ينكلو ةضيرع ةليوط ةعيسو ايف بتكن يتلا انبلاطم نا نوماعت

 قاوذالا ىف ذلاو ةعلاطملا ىلا قولا نوكيل دادعالا عي ونتو باطما عي زون

 ةريغلا لها ضعب ترا عمسا ىلعل رابخالا ماوس رظننا ينا ىلع ٠ ةرهاطلا
 دشرا يتلا ذاتسالا دصاقم نم دصقم فلخ يعسلل ممم تكرحت ةينطولا
 أزه لو. اولضفتو ١ ةعارز ناس وا هعاضب جاور وأ ةعانص ءاحال أبملا

 ساو ٠ مالعالا هدصق ام فرعت مالكلا رعط قذو ىلا كويضملا باب نم

 عرفت ىدغ ٍش اءغاو بيذبتل أو باد الاو لاكلاو فراعملا لهال اهجوم هيف أم



 دي 1

 ارزلسناو بدلا ةودح نع اوجرخ- نم هيقسل هيلءرجحلا قدس نم افق اب
 ىتح تاوهشلا فاخ اولسرتساو ةيميبيلا لاعفالاب اوربظو ةيناسنالا داج نم

 ف نأ 4..4دم ىدا نأف , أ سيلا نع دو ةيندملا مسأب أوو 7 م 38

 ةيلامطملاو دودحلا دنع فوفقولأا وهو ٠ راعتر ! ًائبدحو اودق حالا هالؤع

 تاراهلاو ريبلا باوبا ىف نيمحدزملا ىلع فيرعتلا اذه انةيط اذاف ٠ قوقحلاب

 قيرفلا اذه نا ةءاستلا نايا فاحو مهنع دعبو مهنمرفن تارهاعلا توب و
 ىلا انلدع اذاذ ٠ ةقيقح اهل فرع الو ةيرملا ةحئار مش ام هلامو هلقعل دسفل

 ميهملا ن ء مهأنيار : تازلاب رب ايلا م وتس م او ةيمييملا في رعت

 فول. ال ءالؤهو اًراقع برشي الو ايم لك ًايايهب ىرنال انناف لحارب
 مرلعفو ميهبلا نع ةجرد طحا مهف مفانلاو راضلا يف نوثحبي الو تال وانما

 ارو ةليل لك هينجلا وا لايرلا ةراخلايف قفني الجر ىري نمن ٠ ليلد ربكا
 دءاايسسبا هةحور بسك نم هعفش 0 ناك اعر وأ ءأاشع الب هدالوأ ناك

 ندنلا غلبي ىتح هدلو ىلعرجحلا قح هل دلاولا ناف دشرلا دح اوغلبي ى
 ناك الو ةماقتسالا دحلا لب مقاولا يف دشرلل ادح نمسا سيلو هدشرل نيعملا

 ٠ راجي هل اًدح لمج ًابلاغ نيعملا نسلا يف لصحي ءرملا ةماقتسا يا دشرلا
 أذ سلو ءابفسأا ىلع رححلاب قيقحلاوبف 7 يب رمل ةمالا وبا ريكألا ماحلاو

 تاوكسمال دح عضو ىلع مالكلا ز زلكتالا ءايظخ لدات دقف تأأتنم رهأب

 نيب لوحن نا انن ىلواف نأشلا اذه يف مهنالرب يف 0 ىراكسلاو



 : ١ ؟ * د

 ساللفالاو نونجلا ندب و مهنيب لوحنل ملاومأو موقع تادسفم نيبو انناش

 روما مهبرشو ءابفسلا ءالؤهب قرظلا ءالتما ناذ ةيرصملا ةمالا ةمرح كنتهو

 دجحم نيشي امم يزخالو ءايح الب ٌةرالا نم ىت رع تاسموملا عم مهدوعقو

 ىلاعت هللا 5 ةاّذ نا اهقوفن دوعلا اذه نه « لابن ةبعجلا يفو : اهيأأ مهتبسنب ةمالا

 الا وه امو دوصقملا اوم ادييشرا+ هرلأ نم تقرم اذا ىتح ضارغالا هذه

 لاوكلا يعاودب ىلحتلاو لئاذرلا نع دعبلاب ةينطولا ةدايسلا فلخ ةمالا ريس
 فرش كرم ىقب اه ىلع ةظفاحلا ىلا اتاذو الام عايضلا ةلفغ نم هابتنالاو
 ءاباالا دحمو ةيئطولا

 يصوقلا دمحم دمجحا ويشلا اريرحنلا لضافلاءاشنا نم لهحلا اذه انيلا درو
 ىلع اممدقن يتلا ةلدالا نم وهو تادالاوفرا ءملاب ةرماعل|مولعلا راد ةيلطدحا

 لك ىعسو لاوحالا يف ثمل الها اوراص ىتح نبدرصملا نم فوأا بيذهن
 هصنو لاكلاو بدالا فلخ فراعملا ىلا سستنم

 د علطملا 4
 لصاحلا ع اك لوفأ اناو نو درب عما ميدن يساي

 لقاع نوكي وعماس دب ال نونمم ناك نا جيمي يبلاو
 رود 064ا

 لريوعلا روناي كتيؤرأ قوشلا ةياغ يف مدن يسأب

 نينسب ناك كداعب مويو 20بياغ تناو نينس رشع

 فنرِف انع يباغ تنكو هدم نرد كفاش دح ام

 لمافلا مهشلا ةرضح اي انشحوا 0 250027



 ني ٠١

 رود

 ؛بدلب هيحت فريفلاو  ميلست كبدها ميدي يباب
 هندلب رياود ايي | قاوشا ييدنع كترضحلو

 هيدلب يل لوقت كنا لس ام ِكقوذ نا
 لصاو سانلا يف ليثم شولام ىللصا قوذ كفوذ لرال

 رود

 كلثم اينألا كي دحام 2كفاصوا ديس ليلج ثناو
 كلضف رىشن الكحو ذاتسالا يديس اي تمت
 كالمح ىلو ملا ففخيو كزعبو كهدي هلل

 لذاع كيف تمءشي الو 2كعوط ين سانلا ٍلمجيو

 رود

 ربظم نسحا هروبظ ناكو ذاتسالا ربظ ميدن ىساي

 رتكالاب هيشام هتكحالاو قوذلا, يثام مالك هبفو
 رونت كمالك مفي 20-2قفوذ هدنع دحاو لكو
 لجاسعلا 17 ءاوق كيدي نوراق ناك وا هملع نوبيو

 رود
 هرذع ليقتبام دب ال سيلفت يف هدنم نكس ىللاو

 هردق هل دحاو لحو دحاو شه يديسي سانلاو

 هرقف كيس قونزم ضعبلاو هيلا يف شئاع ضعبلا



 دى ١ و

 لهاجلا لدنلا د رجلا ظمفي أمان رهدلاو

 بلاغا 2 دوو ريصلاو هراص راع وا راو

 بجاحلا ع ىلعتم نيعأأاو دودو لغ كل نوكا الاو

 لئاح يلخح 57 لو فيرششأ !يدصق كبعض و

 رود

 ل ورك ذت * يش لك فو موفي نعد قدح انئاو

 انممثا يلف كوبا تايحو همك ري بتكأ يّدبو

 ناو يديس اي قفاو ديدجو هضوم مالك هدو

 لباق شهام توفي يللاو 2مويلايز شم نامز نسسحال

 ررد

 اايج لاوحا منو مولا دالوا يديسأب انحاو

 انريكحو اييف انملطو 2 ينات ريسق انيشم مويلاو

 اشنقل يديس اي مجرت 2 لصاملا عشا لوقن نيفياخ

 لداع ملاح نوكحت تناو 2كاللوقن انحا يرورض نكل

 ه:كشل و .ىلرولطنتبلاب 1 تو سيلأن

 4س ا كد 4 2 لوفنو ىرصملا سدللا ّه و



 هيي

 يي 15 +

 لفاس ولصا يراك نظا ناطفق سال نالف لوقنو

 رود
 هطقن ابهنيعف هفمعو نيطافت سال نالفلوقنو

 هطخل كيس هيحاصي ىللاو 2ضلاخ طول اد هقوذو

 هطرو كيل هعاس لكو نود لجار بم راصلو

 لهاج ملاع ريقف _وىنغ ليقت ىثب سام لك فو

 رود

 هرب كي هلل لكو هضوم انرص انلكو

 هريمعت هوهق 2 لكقو - ليللا لوط صبصبن رودنو

 ,ريشلاب هلقانم فيكحلاو : رودلا اندب رودي ساكلاو

 لياتن يديس اي يثف (<صلا> ركحد امادهبو
 رود

 يني تركس انركس نم هنبط ركحدن ام دعبو
 ينعي هياو انركس لوقو هكسلا يف يتا_م لضفت

 ينتسم هجاوخلا دنع 2نراركس اد انمولي يللاو
 لياط شوهام سولف مويلاو قويا هرم لوط ركسلا يف

 روذ
 5 وو 1 ل ١

 هريس ونوب وأ راوس ونوبو تبان دج هيشأ» هضوملاو

 هريثك ايشا بهذ هيقو هضف نم اصيمت رارزو



 يع
 لوا بأ هكوشلاو نيكس وا لوك اه لكو

 رود

 ثاريم ضيقت ا_دكو

 هرج 3 صرملا كيو

 هلاك, انلاثمآأ ىبحتو

 صلاخ ضمن أم ملونو

 اأ:همذلا

 53 ال ل

 ايدبواف اك در“ ا

 لأ 2” ْ هثممألا لع

 رود

 نطفلا عيبب اذنم ضعيبلاو

 رعو ركب حور.

 اءآبو .بعليو كحضي

 هلها ىبساي هريصتو

 رود

 ضعبلاو
 هذورج ىمي دللا ىو

 ممرزتيسملا م

 راب ويذل هرب زا -

 ليالارخ اهديصهل فوشي و
 خذا

 هل #أ يس 5 اوءيضيو

 0 2ع تايب فر و

 هارت < هيلشت  موشنو

 ىلاس شمه هدالب سو

 ركضفا ربشللا لوا كي

 راع 7 راسم لك َ و

 رس معي جحا ةو.وغل

 لجارلا ايو لقدذفنالا



 دي 7م و

 لطاب ناك هلك لوقنو 2 تييبلا لآ ترض حورنو
 رود

 هر فرعي قرغلا دنع 0 _ قيل ١ يكارمل يىَر

 هن فطلي رداق برأاو هتاوعد رتكتو لب ااو

 هلق رورسم ماوق راصي 2 214 أمه دعنو

 لات هت دامع نكو هرأأب ةبرز ىسبو

002 

 فنون#  لفاعلا رع ريت5 ايشأ هيف ةدك نمو

 نووي يلاغا سوافلابو تايه مومأأ ابنيقب انحاو

 نوتبفلا وف يجيرعو نيب لماع انم ضعبلاو

 لسامأ ول لماعو بكار 2بسانم اد ىفنت ولو

 هعرسلاب فرش مورد راكودلاب مج تس ىلإو

 هغيحجلا ' الو دحالا موس 2 لعمل أم فو

 هعساولا ضرالا يف فاي هيهاودو مدعو لجلو

 لزان ملاط ماودلا ىلف قوشمم لضنب يصتمفلاو

 هد ليلا يف هيف أدك ريغو
2 

 انقداط نوعا و مالو دب ل رمُط هامه لكلو



 يك 19 وع

 لهاك الاو بابش ناك نا قفاوب دحاو لكحو

 رود
 هذآ نتن .مالك هيقو  هلاحلا ىدا دن يم 0

 ,دهاشت ىلا مالكحلا ىلع 2شبيمتم يديس اي كوجرا
 هدر الو هلبقأ ينم هثيسدا ىلع ىبالك اناو
 لحاسلا ميس مجريو موعي رجب ةيمراو ليج لمجاو

 رود

 هبكح نك لجز ره رخاو لوا مالكلا وها
 ةمردل نم مالك شهام ذاتسالا قفاوي : رشمو

 هباكلا ىالك يسحا نودناكول هذخاومريغنم

 لباق ناك نا يئالك عبطت عبطلاب كلام ديرا انو

 لفلع نوكي وعماس دبال نونجمزاكنا كحيب ىللاو

 اديهشلا سايش لضافا نم ىلع داوجلا ربع ويلا نملجزأا أره ال درو

 بلط يف فرافتو فطأتو يواطنطلا لاس للي ووش يلع ميشا | لجز همق نض

 هترامع صنو هياط انمحا دقو ةزاحلا ةزيسنلا

 يناوخا اي يل اوععس' ام * ىناسني ام ينتلخ يللاو* يناذ واك يدوس ١

 ينايحا مراكملاب نم *قيسا هدوج مي هضم ؟ (ىناتول ١ دحأو تدصق)

 - '| ظ , ( قاخي يللا دامملا بر )

 حورلا با ميدن] افرظ* يحور تام ف بدالا هللاو* ىحونشب هنأ نيعابلاما

0-0 



 كا

 يحورب و ىلقعب كيدفا * قفشت بارحالا ىلع ىلاي + (يحور ايويبدن اي ها)

 ( قفخم تايارلا كل ىللاي )

 هشرط وندو ريقفلا وه * هشمع ونيع ريقفلا وه + هشركماك كبح شركت

 هشطل وتاج ريقفلا وه * قيض وفزرريقفلا وه * (هشحو وتحير ريقفلاوه)

 ( قرحي ونا هيلع اولاق )

 هس شول أم ريقفلا ره * هميمغ هلكا ريقفلا وه * هجنغ ىدعب ريقفلا وه
 هج وتاج ريقفلا وه * قعزي دعتيريقفلا وه + (همث شول امريقفلا وه)

 ( قرسإ ملطي ريقفلا وه)

 هوالع توكسبو ريطفو* هوالقبو يناوز هيفو* هوادهب كبانتك تععبت

 هوالغب انيلع عيبتو * قوزم ناولأو لاكشا * (هوالح واكب اكل !تلم)
 ( قوشي ٍيلقع تيلخ )

 هسرج ىعبت نفاغنا نك + هدا سملا يدياب ال * هسل دكا ارك بيط

 هسلج ذاتسالاعمساجأو * قوّذي يناسل يلخ * ( هسحل ينيظمت هناما )

 ( قجنم اي يحور درت )

 ٍقرغو يرش لامو يلا * يقرع ي رجيادلا اواخ + يقروو يمالفا نم ينعد
 يقرعلا تبر شام يكرم لوط* قلبت كله اردق فوش * (يفلخ دحاو نوكتىعوا)

 ( قلختت اًيلع موف )
 هيدق هبعص شيفم ولو * هش ول لياجلا نص * هيرك هسفن مدن هلاو

 ه«_لس هنن انل يوناو * قيضلا لقعلا بذبي *هميد ( ذاةسالا انأ بتر )

 ( قدينحم اي هليمج لمعاو )



 دي ٠1١ و“

 اذك تمي يلوزع ىلخ * !ًدبع هل نوكأ ينا * اًدما اناج ول رض ام

 | دع ينم دي رت ىعوا * قذعا 4ف انا اللا + (!دبا ١ يسلوفن الو )

 رذعي ىلثم ماد ام نكل * رد دحر * رضحا تنكرداق تول

 ردحا ل يسرب لالا علاطا ى * ( رشح ذاتسالا انهزوأع)

 ( ققحتاو وفوشأ 1(

 يدهج لذبا اهتقوو * يدعو ىفويبدن لوقاو * يدحو حرفا يجي 3

 يدجو بيهل ينم ىنطي و * .لفرفثي و ان امل+(يدصق غلب اهدعبو )

 ( قلسرتي وفوشا امل

 لو معني هلوقب الو * يل مسي هلضنب الو * يل عمسل يب دن ناك ول

 يل حرشي و ينيحي ناكو * قر يل وبلق فوشي امل * (يلعرفي يبيح ىفي)

 بيغ يل كباتك ىعوا 55 كتدصق دقو * بيص كدوج يديس ب
 بيعتي بيع هيف ام * قروا وتاريخ ضورو *(بيط هرك ذ يدنلا هلاو)

 ( قشعي تاريخنأ هيدو )

 ِق او درت يالك الو * ىل اودو يل لوةل الو * يل اودع لل وقل ىعوا
 يف أوقمت الإ دصقلا ام * قفشاو محرا ىديس اي * ( يلوق مها يديسااي)

 ) قزمزت ىوا سبو)



 وي 1+

 ايقنت ال يرطاخ يف * اهنا يد هلّئسملاو * ابيف شيا يل لق هما

 أبمف ناكام اذا كل * قرفت ةعنصلا ىف بويع * ( اهيفام ىلا بقرلا)

 ( قرغت 5 نك اها

 ةفيطلو هفينح
 كيلع ندد ربحا حابصو ٠ ل ٠ هؤيطل يد 5 ربا حابص ف٠ ح٠

 هيئأعب ىه أم ل ا ع ؛ يتذي تنا ينخي

 كدب إ سوب شحو ىفوشت ام هللا ءاش نا | يقذي هيفاعلا ك.لع تلأس 3

 تقلد لغتشتبو © هتايمااو ليصتقتلا تمصاخ اهيلع هللا اًسامو كيلق 2

 هللا اش نا ٠ شحو ىقوشن ام هللا | ىتاي كلابيلغي انبر 3 3 ٠

 اهدالواو اهباق حرفي سيرعب 3 ءار ينثيفي الو ىنشبمي ام انبر

 !متمالسو نسح ة2ءالس كليا انبرو ىلع يلسن ٠ ل ٠ اهءااوخ يعرج

 يبَريِب ناسنالا يتذي سب ٠ يتخي كينيو هيوذ رادلا كرلع وله ا هبيب
 ين مقن هنياخو فجر, ىلمت يبلف اذا يت يننلاو فياخ وهو مويلا ثنيلا

 يد هراّلا نم ليللا لوط روديو اهتوفيو اذدهبي اهوبا لوهدملا يز دحاو

 راغص ثنب يدو اهسمأت همدش الو ابلكات هش ١ قالت ل أبميمسب ويد هششد

 رخاو اهيلع تفرصي هضرع ةعق فرعي لصا نبا دحاو اهّدِب و عيحبتل هزواعو
 لفقي هبايحا ايو هتربس نم صلخي ا1 هتردتم يفريما دعقي و هتيب حوري راهنلا

 ميهاودو هلاجرلا شينركف+ ين ينكسا ٠ ح٠ ينبتم مائيو هراد بنا
0 

 ما يتسأي كتامحو ىسفانم ايضمو باغلا يني روم يزوج ريما ني |
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 ىثعتب ناك شيجي ام يتتخي اب ٠ ل٠ ليلا نم هعبس هعاسلا ىللا ينيج ام دمح
 تالحلا ىلع هناوب نو دي 4 يبنلاو الو 4 هدالوا 0

 تنك الو ٠ هضيع ليللا رخ | ينييجي ال همخسي يلا محل لضفي اهفرعب يللا
 يخي كودع ايفل نأا ىلع هفوج ىف ىلا يدردلا اقديو يي أ آيل تيفوألاو

 يم يارا 0 ق د مهلاو ونت ةعسا 0 5 - 0 0 شراوا

 هينمحلا 7 يبنلاو تعا 1 يس ل ل ولاه

 ضب اذ٠ يبل انعاتب ب باكلا انيفولمعبب ىلا! ىلع كا لأ ت

 لياحتا لصفاو نيملا فلا الإ ٠ تيدا ةرحأ كي يف قدا 1 7 د 3

 لا نيرشعلا نم نيبي:> هنم دخا فرعا 1 هضرع . را 'عأأو هلع

 رياع تبيلاو هيارع هدالو توفي الا عرئني الو يشنخي ام يتب اوهو مهضب
 هدعاقاناو همودهؤستت الا انيجي الوهتسلاو يار سم ابانتوفي و فار وريد
 عب أ يخي تلضفو ليللا لوط هيلا انعدام يدالواو يتعمد ىلع عير مح

 يف مبا تعجرو متاولاو نادوكلاو رو اسالاو قاحلاو هبالا تعب أذ يف حاد ىف 2

 عب نع يتزوعو يبلغ نمو ٠ كتامحو نيتلح الا اندنع شب اما سافل |

 يز هرعش لح يف راد ريزنخلاو ادواد لك ينايح وناك ىلااريرحلا نيتلدبلا

 سوم ٠ حا نيف يل ناك ادو نيف تنك انا يني هفراع انا دح يّسهارو أم ٍ

 مزن أوس لع يبا د وهأو هرك مويلا دالوا لك يدآلحلم يلا ىتي اوه أ ى

 مادو ليلا ضأاالا ياج شوم اهزوج نا فرعت اذ لود نم ارا . تفل
 تفلت وب * ل' ىختو لوه دن أم حرظم لوه دت هرخ ار حورت ام ىيرطلط أمامحي



 دي )جوع

 ايف اعراس برأ ييصشت | : اع كغ أامسرأد وس أ يسب يفنت يبنلاو فن فن

 ىلا هاجر باغي 3 ١ ر نامزلا ملفي 1 ايالولا ىلع ينيعي اب ايف هيض

 كيد ذاتسالا وعنا لانرج علْط ي ىجحرفأ يتخي ىحرفأ أ مزأو سل ةجق ورعب أم

 ىلع لزأ هاثممأو هو رف هدعاق تن أكو مغ شط هج ىبس لع عنك هلمللا

 ىتكسا لّوات هيج يسو ' م عاق و انعا هت يدنفأ يز يبل نينافاعاا ناءدجلا

 لك آلا صا نع ِنَء 42 انعات هيمملا ىر ىللا لجأ مئير فش ه.لذ

 بافلااةيروم يف ا أدو أنءاع هكدحالم ىف أم هيداعالاو 3 أوما عبصو املا

 هللا هوبا اشابلا ناك هفينح يس أي ناما ْ بايح الو ودع ىلع م أم اسر ظ

 كالمالسلا يف دعتي هناويد نم مس“ فرع دح ام دسالا يز همحري

 انكو هللا تاريح لر# هنأمأم ا أم هميرح 7 0

 تاوالحلاو شيملاو هكاوفلاو راو ليل لاغش خيطملا نيطوسبم نيدعأ

 تاوغالاب هئايلم هيارسلاو ديدج 1 انل ويجي رهش لك يلا سالملاو

 بايلع مي رحلا ا هج هره ىتخا 5 ىنلاو ١ نيبائسلاو نيشارفلاو ن.مادخلاو

 اشاملا ناك نيككسم هشمع مطأ لك ادوقوف اغل ناو هحاح لع ف ءاسيب

 اا اعلا برص هلمل اهماع ينخا اب او باملع فئاووفأ سو لك

 كسمو راو علطو هنينجلا ىف هرج ىف مه. "دلع اغل كسموهدرطو سفنلا مطأ

 ٠ هنوؤسل ١ هلع ىلإا يز ضفتتت انم هدحاولا تئب امل كليجي نيفو جابركلا
 أم هرحاولا كعب و أةسفنب «باماع نم هحاملا ىركشل انمثاو اذشع انحدأ

 . هبيس هلك ادو ٠ هبسكلاو لِقل 1 عاتب انماكي تئواد امسح معي دحام تناك



 يي ٠٠6 د“

 هلاظءلا رومالاو ناوسنلا هوماعو نيلاطبلا دالوالا ايو ىرج انعاتب هيبلا نا

 لولا رخاو راهقلا بعلي و ركحسي تاراخلا ف ليال لوط رءاد لضفو

 ضرالا يف ةددصح يبي مجم و اهنم ن رسحا هلالجلا هرم دنع ماني قر
 رخآ أب اد يتخأ اي نسحا ركس يف اهيوأتي انبر هبا كل دعاو هباكللُوَأَو

 اهالخ نآو حاترم وهام اهزوج نا هذوس هيهاد هدنع ثند ودنع ىللاو نمز

 لعز ذاتسالا نم نالعز هيبلا قالتو ' فطأب انرو ' حاترم وهأ لدغ

 حار ناك ام ني ذاتسالاو نيف انك انحا لؤي و مدلا شرطي , ميار وها

 بيطول لأ ام لكو انسرجيو ىراكسلا ةيف' انل كسي مجر هيهاد يف

 لوأؤيو كحضي كيف شوم هد د مالكلا اوه يد ةىيضقلا نمفاخو 'عجعرا

 هيف هنابلغ ينيئالن يبت يبت ام يزو ظح نإموي ولدخاب ناسنالا ٠ قلفني ام

 2 2 يالا تت آلا انتايح 99 4 نايطالا يف عبسي رياد وهو

 ناك ول سب ابا ٠ هيالغ عبصلو نيرخر موعبمي يتخي هفياخو هيمو فلا

 - يدلل الإ - تدب نيملا تناك ام همادخ الو هع فرعد

 اهأ ءدسارلا تناك لا نر. نيطلا دب هفياخو هراتحم يت ينيثلت

 0 اناو ٠ نيف ىايو يللا هعبر ايلا حورا الإ هنم هكوبشم شأببم

 نع بوتي ناك وأ 2 انو ينيبرمو يلايعوبو يتخم لوا شوهردا ام

 ف | يتذي دحأو ملا اد. 2: ل ٠ يديدأب كياع هراسؤاب ه »| هغامد يف ىللا

 مللا يف يف تعفو للا انا لوب تنك اند ١ دلبلا دالوا يز هيدتقالا ىز تاوببلا

 دحاولاو اربي حرأع اوطحني تاوهب اه أي سانلا لكشوم يتي -ح' يدحو
: 9 3 0 1 + 

 ام متاوه مهناوسنو هرمأ تيب هتيب و هرميف هنيع عفري ام هدكسلا يف يشي مونم



 د + دو

 ء © نبةعمأ ةئاوره ف رقم دعادلا . نينلل الاد
 نأذ لوح هوبأ نومي و هتيبأ هناويد نم مهنم دحاو رو سكا ل نموعلطي

 يف نييشامو نييعاو هيدنفا اماي و هتراطشب فلا وه مالخ نادف نيتيم هل

 هتلاح تشبو هيداعبا ول ىرتشاو هشاوح ىلا شو> مهنهدحاولا يئالت ملاح

 وقرعي ام هرم“ وأب دالوا امايو ةدايزو هيبلا مام يف دجاولا يئالتو ندعم

 نشوم ٠ تابرسلا نم نيعلاط ماوعالا شيلؤت متايرحو تلفلاالو صبخلا
 يجرفتاو ندع يد هللا يكياخت نع يبنلاو و * مهيف انعفو ىلا! نيلوهدملا ىز

 يد:فلل بايلا اوهتثا ول ولؤدو هيميرملا الو ناعدجلا هومحيال نونجلا ىلع

 لوي و بابلا طبخي رابناارخ ا | يجي دحاولا نا اك الل نامز عوتب همانغلا يز

 تعبا٠ ح٠ فاذت اهدحوا دعت تنبلا سب يت ياست ٠ل٠ يدجلا ودخ

 اودخأ هبيبنب هيوبت ثج ام دعبو ٠) هي وش انبلغ ىلسن انيلخو اهبيحت هب ون أذ

 اودعاو ةيمعطهضف نيتالثو ىشرط هضف هرشعب اوباج اوتعب ترغللا| وتدحتي

 هي 0. ليلا مب اور از اي اودعا ىل ةيوش هفينح تس مل تباجو كاي

 وه 'ح' يم ٠ ىدنفالا ٠ بايلع ىلا نيم * ح' ٠ طيخيس بامأأو

 / ١ هتدنسو بابلا تت تازنو انيف هلمعب يللا يفوشت ا لوهدملا

 ريخاس ىنعي ) تزاي ركزت“ تا و ىو

 5 معاتب نبا ا 8 اا دنقل ايو 00 ةنك الا ( كيب

 ٠ ف ٠ ىدنفا اي نيف وتف ل حور يي

 هرب ٠١ تأي ٠٠١ نكحييو ٠١.. هكدلا ترطن ران دنع ٠٠ وتف ا

 د انملع نككعشا هفمطأ 0 ءاه ءاه ٠ هفرأع دو + <

 لوكنع نأهح انا هفينح يك ٠ هلح أتدنب ام ٠. ١ رذدقمو بوحاكم ولك



 لو

 يعجاو م ىأب يتلا يفوش ف. وب يلا الو وتبج يلا نينم ٠ حا هم
 ١. ينم كضف نامز نم كل ت تلا امانا ٠٠ ملأملا - ٠١ )!مالكلاب ٠٠ ٠

 نمحا٠٠ نسا مالا رفا الو ىأب همول ال فود ..١ىيف هكربلاو

 فشان فيغر ألا شيفم ٠ ح٠ هيوش خيادو هبولقم يسار نسحا ٠٠
 نيرشع هثيهأم دحأو نم ٠ هفيطأ ىتساب ىأب ىفوُش ١ف هعمل ةدحو

 هينح نيرشع كتيهام يدنفا |, قيقا + ل يبقي سوو هيج

 هميار [. هنزخ اهدنع د فرا فراع تنا ىرتاي ٠ هر اميقم دلل
 مب أبو يبن ناودن ىتنا ىأب يفوش ٠ ف. اهدذنع نم لكا تالا

 . ٠ ضرالا تحت نم با 0506 ٠ ءدك ىلع هليل لك انام

 آلا اندنع ناك ام يىديس ينلاو ' ح٠ هيلع مّلدت بحت هراكم يللا ايه سب

 نيطل يتس أبو انيشعتو ه يعط ما لاخم و انيج دحاو شرإ

 كذب نكح شيفم ىأب ف٠ ناعيج يمي يلب تأ نييرمعط كلانيلخو

 لكك اد ١ ل٠ يتخي هبا اذ كيتفبلا هفيطل يتساي يعمسأ ٠ حا هعباتسك الو
 هراهلا يفونا لعاو ه ىاب ٠ اهدعب اوركسب و ريممجلا يف هواكاي وحوري
 يدلل دلل ف هلك اد مولع ي يقنمي كربصأي هدناكو اهيلع ولؤي يللا

 يفوش ٠ عأ عأ. ع. . هيلع تسع يسفن ٠ ٠أناحتى . ٠٠ لكاو

 شيلعم ٠ ل ٠ يازا شرفلا مو هموده سورم يازا لجارلا يتخي
 1 ٠ ىأ هيأ لمعت هحيار هدحاولا كلايع وبأ هيجن هيايشو يخي وليحسا

 لإللا رخ رخ 1 لجارلا مهي ال مهتلأجر نم ولك متلافتيب يلإ اناوسسنلا يمي ىأإ
 هسار فرعي ام دمأأ ون! فرعتو هرباذو هباش ةسل هدحاولا نوكتو يدالحلا

 كي



 دي )حرب وي

 يتخا ىلع هللا مسا ابلثم ناطمشاا بعلي نحوي اه هيلجر لرم

 الوأ انم هدحاو ٠ يه ٠ فورخ ليللاب و مد 1 ينب راهنلاب ىقبي لوُد نم لدنلاو
 فلا كلل براي الا اهو رس ناوسنلا اوناكام هب هلأ يشدختو سان تنب ابنا

 يخيعرمع هفينح يتسي يبنلاو ل :يلالحروغ ىلع فشكتا ام يليدرمع دمح
 آلا هريغ ىلع ىشو تفشل نر رم يزوج ريع لجارل خللا

 نه فوخلا: امرماخ قشر ايس لدا هحيار هدحاولا ىتخي اى“ ٠ هاها ىلع

 ينوش <ح' ندعم مهتيش أ ىَأبتو انلأجر ىلع بوت انبر نكيو يوك هلا

 هلو انما تناك نا هللاو هزاغص 5 هدحاولا ةمبرت ىلع هلك كرلا كلأأ ام

 ناو اهيز اهتنب علطت هراجرجلا ناوسنلا نم شايه الو ايلا تحت هيبرتمو ةييط

 يلاؤت تناكو ٠ يتفز راهن آلا رادلا باب نم الجرب ترعلطام اهرمع يا

 يللاو ٠ هللا نم اهلي واب اهذوج نوذت ىللاو يكابخ يف يقنباب هفينحاي كني

 موي اهزوج ريغ سوبت ىللاو ٠ ران دورمب اهولححي امايرالا موي اهزوج ريغل ملطت

 اهزوج ريغ ىلع اهليد فشكت يللاو ٠ راذلا نم صنم !نيافش ومطقي امايرالا
 سانلا ىأدت تام اهنمليست حيرالاو هلا ننانلا ماو هعوضقمانإ مالا موي يجن

 ىلحنيو يدصي ىللا بهدلا يز هلاجرلا يل لت تناكو ٠ اهتناتن نم راهتسن

 ابر ام اهزوج ىلعرتسن يللاو ٠ هللا دنع اهل اماي وبلغ ىلع اهزوجلل ريصت ىللاو

 هيلع تلأ ىلا يفادو يف يمأ مالك هطاح ينيئالتف . اهتخب اي هيلع بوني

 يل تلآ اماي يما ةنيع نم يه كما يبنلاو ٠ ل ٠ يتذمي رتسي انبرو ةيث

 مو كارغت هدحاو يعوأ دوس انبياصع ان ايانحاو نيبعتم لاجرلا هفيظل أي

 1 هراجرح هدحاو ٠ هراح ودحاو٠ كسفن يف طرفنو لود نم



 ص ١٠ او

 امج يف هدحاو شيفالو هراملا تس تنك انا ٠ هفيطل اي ىعوا ٠ كيلع
 يبنلاو تاوشبو ناعدج «للع تيرج امايو اشعريغ نم تابن نكمي انكو

 يلع نوهت !مالكركتفا ام لك ينيئالت :اهتلمعو يلع لزام يرمع يئنب
 قف الو اهزوج يف طارفت ىلإ ديالا مولا ىقبي وه ىتخي 0 اندلا

 لجارلا ال هللا دنع اهلي و اي بيط هللا نم فوخلا اد ٠ اهتجاح يف الو اهسفن
 ريغ ادكل مع دح نا دست يعوأ ٠ هنوخت (هو.هلاعو اييسقل لم ابنم امىأبي

 يتبيبح اي ينلاو ٠ ل ٠ مهيف ميلصا مهدرب لصالا دالوا اماو ٠ ملا سانلا

 سار لص اهتربح الو اتبالم هعاس لاك يللا الو ةلياملا هرملا بحا ام يرمع
 أمسفن ةرامأو اهتم ثعس دع يلا يز هيف ٠ يد رادلل يد رادلا نم هريادو

 الو هراح تناك نا اهزوج ايو اهتمثل لكاتب يهاو نمزلا بلغ ىلع هرباصو

 هدحاوأا امل ٠ اهب ايبا 1 يتذي هدحأو / الا شيف :ط 0

 لجاراا آلاو ٠ اهب ام ضيفيب هسا يف وب ةراودو ميتوعو لالا كش
 أورو اودواعب 7 5 تاقلاو# هدحاولا اخ زعو تعبلا دوم هدرب يي

 7 حوا

 تناك ام دعب .اهيف تأب يلا ال لاو نيمساي ينس ينو .ندعم معيش ىأبتو

 ٠ ريا يف همياع أه الخ همدبل تفأاو ا ايلا همئال شا. يم

 يدتنلاط شدنا 5 ةلاطملا هةيروذو هبابشمايأ اهباغ ىلع يشن أم ىد 6 أ

 ماشي مايا يي اد انعات ىدع ذل لاوحا تفش تندأ يي نىك ح١ لاطا

 هَ

 كزوج تنباي لوا و عجراو كودع ىأبا | هحاملا أ 7 بارصن و

 ميصأو ل لايعلا يِز همينأ اخ هيلع ليات ءأو هيف فطالأ لضأاو كالايع وباو

 ناهس ةحاس سانأا م اد ' ملظي هلخحا قيس و هاذ ٍإ سوبأ كتايحو 0 رب
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 ك1 سعاد مذحأ ولا يشتعو أم تاق وأ يأ ةيبرت نم هلكأ أدو

 نلآألا ىلع هلعلا ىر اهوب أ راد يف هدعأو هضيع أذاح هدحاأ لات لذ

 هلأ تاو هل اهل تفغتلدو هلا ملص انير لون 55 تحي راسب اننرو

 أنار نأ وايعداو ميلع طبخأو يزازب اييشناو لالا صن يف مطسلا ىلع

 دحأو لآلإ مارخلا دالوا هيب ناك و 5 , ١ هلاب قوريو هب طوس

 رار ةب دهم انير كا كانا هأ أع رم هغامد لأ نآأو ايدل 2 هأنو باص

 انت نسحا ين رباب يسمت 2 ل٠ انملغ ير هناملغ يهأم ةثأرم م تثبله يندب

 هلمللا د أس كنا يبن ثا يح هد امسلاو رخلاب 5 هللا 0 لوللا صن

 هلع ب هللا اكن ن نأ ىتذي ىاسن ' ل" كيم أنمرحي أم اشر هفمطل نا

 ىاب شحو كيروي الو

 تايبدالا باب

 يديس اهب تحدم ةديصق ردص هافتخالا دئاصق رودص لرمو

 نم وهو ينسحلا فيرشلا يناليجلا رداقلا دبع ديسلا ءامالا يالومو

 يف ريكألا سي ردا أنالومو اند.س انج عم عمتجي نوحلا ىسوم انديس ةيرذ

 تاكرب نم انيلع داعاو مهنع يلاعت هللا ىفر ضحلا هللادبع مامالا

 وهو ماركلا موش

 ناحلالا ركحبلا فز ىشمو ناحلا يف هساكب ميدنلا فاط

 فنرايقملا دئالث قوف ردلا امهديح ىحن اسمع“ انل الجو

 ناقذالا ىلع تكمض ذا تلحتش الطلا نامدن نيب هقبقل ”تزرب



 يا
 ةداغل لاجر
 تت كا

 ايي تي

 انرغت هو بر
 0 اهعار

 امملقو . قوشملا رش

 ايلا قلطأ نم

 املاصو لبق ندلا ىف

 أح تذنا ىلا ا راق اذاو

 1ك

 هب اح كعب ءأ

 ىف اترز نأ

 - اهباضر ثفشر اذأو

 لا يهف املعف نه اوبجعت ال

 تائاوارهد ريدلا لاجر تمض

 امصلا باب رالعفو بوثول ا ىومت
 ”ةءدخ, ىراذعلا هيث ىف كيتات

 يفتن ال اهفعض : اي ارجع

 ىلا اس نب

 ةذح يس س2 لود ريسلو

 تدرغزو ماثللا كاذ ثمر اذاف

 ثم راضعألات رمز تشاوتسا اذاو

 مئوأم دلع مادخلا تحاباو

 ىرول لود اهمكح ةؤطسل تلذ
 تفاخو لوةهلا تراطف تف

 ناصغالا 5" ءاوحلا سمعا

 تاو عقاردب 55

 . ناهذالاو 0 يف ررطتو

 ناملغ يف داقحالا ةدش نم

 ينانق نم رصعلا 3 ؛اضقو

 نايهرلا عضاوت كلا تزذبا

 نالحخلا ةيشخو ماركلا ثنب

 فام
 نارينلا ىلع تيش اهردخ ف

 نابكلا لباخب يأ يبسلا

 ناوشنلل ناريطلا نست

 نإجلا لف ا دنع كيرتو

 | عمأعم كاع 0

 نأ

 ينالا ل فا الو الات 02

 اوغ فكا ىلع ماثللا ت

 ناهانلاك صنرا مهبذج
 ناوه طاسإ ىلع بورحلا ثيل

 نرايبصلا ةيرح افصلا تقو

 م

 ناوعا الو برح أه ريغ نم
 ناريجلا هل أحب مو.سجلا كالت



 ل

 ىلا .تريخق انمغا تبل

 لقابف هارت نم قئاقح تسكع
 تد.هذا اها يف ردام دوجبو

 اهفافز لا> ثا>اراا ىلع تلمح

 اهرهد ةنتف يبف أهنم راذمت

 ممم تبعل ىبنلا بابرال ابجي
 اههجو ىف اورصبا نساحلا يا

 ىوم ا جولسع تن تاخلا ما

 هداوفل اهردخ كرم اهفز نم

 تدب امفُسرت يف ركس اذاو

 اهركم نم هب تبعل ىثشم اذاو

 ةيعف نم اهمهس كمت اذاو

 تردك صنم فوج يفت لغاذاو

 براشل مييعل | لعف ت تناسح م

 لزنم ديس تجزامام ىتلايبف

 ايلا حرط ىلع اهبحاوص تلمح
 / فاجر نومع تلح اه و

 5 ا اليل اه اوحرف

 7 الهج دابك الا اهب اوفرخ

 مهردو سوفنلا نم سيفنلا اوفزص

 نايبتلاو في رهتلاو ف.صولا يف

 فرايمحم ىلع ولعي اهحيصق
 ناسحالاب لان اسم متاح نع

 نراودملا ىلا ونرت اهنويعو

 ناثيبلا ةحاسل ىقنلا وعدت

 نايصعلا ربظمو زوولا يذه

 نامز يدق نم ةقيتعلا ىو

 ناطيشلا هجوز شئاشحلا تخا
 نادطالا قلازم دنع هقعرص

 ناوخالا ىدل هحضفت هيف نم

 ناركسلا ةيشم يذه لا-ةيل

 ناوالاك ناحلا هي مرتكرت

 نرامدنلا سلاجم هئم ءىقلا

 نارفك تيس يدملا دعب دوءف

 نايالا ايض الو حالصلا رو

 نايص نسح دعب أضرع ناذبف
 نايمعل ا مداصتك اومداصتف

 نايسنلا ةرثكو عادصلا وكشي
 نافكالا جراد ني مكسأل

 نانكا الو فرش الب اودغو



 د ١ 0س اع

 ناددالا ةلو وذعلا وهو أتاح نم اوكردا دئاوفلا ىا

 ناملغلا هلا هتسلفا فكرا ىري 2 ريمالا نا مهرس ظ

 نادملاك ركسلالاح داقيف اززعتم اهناح. يتا, رحلاو
 ناودلا ناسنالا ىري ابو ةوفبب راثعلا ىثخي اهحلاوخاو

 فترارسحلا ةلود ددب يدملاف ؟كحادفا اورسك ىلادنا لق

 يناليجلا رداقلا دبع رس نم ىقنلانا يفساكلا مدنلا الم

 سس سس جرت جب روس حس

 تظفح دقو طويساب يطبقلا خيراتلا ظفح ةيعمجةعساتلاةنسلا ثبتنا
 مودحرملا اهفئاوط راع بودحملا اهريمأو رصم زرع ةأفو ةضاملا اهتنسيف ةعمجلا

 فراعم نم ماضلا هلهاو هنطو ىلع رويغلا مالا سولجو اشأب قيفوت انيدنفا

 ةناطفو نابشلا طاشن نوب مماجلا ةءاجمتلاو مزحلا يتيلحب ٍلمتملا برغلاو قرشلا
 زيزعلا نطولا ىلاعت هللا ديا يناثلا اشاب سابع انيدنفا ةماذلا بحاص خويشلا
 ةفئاطلا مدقلب نيخيراتلا نيذه تفدراو ٠ هيكح ليلجو هنا را يئاصب

 رثالاو تابغأا اذهب مهئنهنف ماعلا مفنلاب ةدئاعلا اه>وبشو |مايشلاعاو ةيطوقلا
 ىلا ةنس لك ثداوح عمجب ميرال قاطن عاسلاو مدقللا ل ىنمتو ميظعلا

 ةد رح وأ تناك ةيرادا ةيرصملا ثداوحلا صو.صخلا للعو خيراتلا أبجاتحي

 ليمجلا ىسلا اذبب ءانثلا اوقحععسا دقف ةسئحا وا ةشطو هيوح وا ةيضرأ
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 « ظبراقل »
 دن الفلا باثكو ١١1 ةفمكت نامزأا باقش : نايشلا سيده باك

 .:رماهو دحاو فالغ يف نانثالاو +6 ةذيعص هير ا ب يلاسا يف ٠ هيردلا

 اينع لعج دقو ىثاربالا دمحم دخن زيبا داقبالا لماكلا لضافلا فيلات

 هعدوأ 1 ةبسنلاب اًذج ليلق نمثل هناو اهجراخ رشع ينثاو رصمب شورف ةرشع
 نيباتكلا ىف مخنلاو رثنلا نم همزتلا اهو يناءملا فيظاو ةرابعلا قوقر نم اههيف
 بادالا بالط لعف قيقدلا ىنعملاو قيقرلا لجزلا نم لوالا يف هعدوأ أهو

 * با25 نامزلا ىف سولج ريتش + (مارتشمب اوردابي نا قئاقرلاو

 *« ساوتلا *
 لك ةفدارتملا كارتشالا تابلطو لوالا ددعلا نم *يش بتكملاب قبب م

 لرا نيرخاتملا نيكرتشملا تارضح وجراف اهوا نم ةديرجلاب انبلاطت موي
 ىتح ةظوفمم هاوامساو ىلاعت هللا ءاش نا ةينأث ةرم لوالا ددعلا عبط اورظتني
 دادعالا نم ددع مهتوفي الو لسريف عبطلا 92

 وسم
 زخال دمتم لاسرا ىلع انف نيكرتشملا تارضح نم ةدراولا بيتاكملا

 ةعمو ا اماع الكو ليلخ يدنفا دوم ةرضح انمع دقو كارتشالا مف

 تارضح ةبسادمو اهبابر الت الاصيالاءاطعاو كارتشالا مق م. متاسقلا رتافد
 ءأمساب تالاصيا مئاطعاو ثالصحتملا نم دنع ام ىلع ًاضيا ءالكولا
 همم لهاستلا نيكرتشملا تارضح ىف انلماو ٠ هلصوب كرتشم لك نيكرتشملا
 ىلا هللا ءاش نا 5 قو ىف ه:ةمظو ءادأ دغر أك ال ىتح

 مدن
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 ذاتمالا
 ىلوالا ةنسلا نم عباسلا هزجس

 ١1١9 ةنس توت 5 هو ٠١1١ ةنس لوا عب ر ١ ءاثالعلا 10

 امله؟ ةنس ربوعكا ٠ 5 قفاوملا

 يوارلا

 اظغ هالتمأو ةسفن ينأذو هردص ضبقنا سانل| ضعب نأ ١ ميدنلا أبا

 نا متل كيلا كلذ غانا نا ينءزأاو ةفيطإو هفينح ةرواحم يار امدنع كيلع

 اذه نكي نا اءاولخيال ٠ مدن ٠ نانا لك قذاوب ال بتكي ام لك
 هيف ليق يذلاف هعنص هذهو اريكس ناك نافريكس ريغوا ريكس ظيغتملا
5 9 / # 

 لكلا هلخدي ال باب نع عجري نا هيلعو هبيد أتل مزاي ا ةبسنلاب !ًدج ليلف
 نم هرذخن انناف هتنص هذه ٌتسيِيلواريكس هان هفرش ردق فرعي ال نم

 : هيف عقي نا كشوي ىدحلا لوح ماح نم بيرق نم عجربلف اهيلالوصولا
 عاصملا بأب م يسافملا باب لاس لع ال ا دعأاسم نكياف راكس راغ ناك ناو

 ٠ لاملاو فرشلا ظفح هيف اموىدملا قرط عابتا ىلع مهثحو ناوخالا ةويصنو

 بويع تربظا كنا لوقب اماو لبيقلا اذه نءكيلع ضرثعي ال وه ٠ يوارلا

 ٠ ,هرما هيلا يببتني امو مرنع ردصي امو ىراكسلا لاوحا ركذب خشرفالا ىلا نييقرشلا
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 ريعسم راوججت ميهاربا جاملا ةرامح يفرمخلا نوبرشي ىراكسلأ ناك نا ٠ مدن
 يي ىلا هرامح يف نوب رشي اوناك ناو 5 مي يرذالا نوب ماوحا ذ نافذ حاصلا

 نييذلا مه مهناف تناو انا هلهجا أم مهناش نم نوال ئرفالا ناف الغم اولواب و

 كلثمو يلذم أمأو مهرك.س رمأ هيلا يراعي أمو م.:اسحح نوفرعي و مييلع نوعيبب

 اطنطو رددت رد يف 0--- اما 1 وم ةنأغف

 0 9 0 هجم ال ايغف اال روع ناك اف كلذ انا نم

 قفاوي ال ذاتسالا يف بنكي ام لكك نا اماو ٠ هماعن ال ام ملاوحا نمربظي

 ىتح راكفالا يوذ ىلع ضرع بودكم لك يف درطمرما اذهف نانا لك
 وا المجم ةنيبموا ةضرتعم يثاوحلاو حورشلا ىرت اذلو ةيسارالا علا بتك

 ىعم اررمم كرتشملا نراكنا الا هيف قيفوتلا نكمي ال اذهو ةدعاقل ةضقا

 رجع ال لوقعم ريغ اذهو اءيمج هأضرنف امج انيار نع بتكي ام نوكيف

 ام حالصأ يف يف انعم . ىهسي نم ىلع ايلا تورو يسن در : ال اننا لع ٠ أهم

 ةرشنل نحو ايل هن عمل نسح الأ فن الا 7-3 نأ ءاىسلا قفالخا نم للسف

 هب دوصقملا نوكي نا طرش ىلع ذاتسالا سفن يف انعط ناكول ىتح هفورحب

 اذه كي كديو يدي لوقي نأ نوكتو ةياوغلا حامج درو سوفنلا بيذهت
 : ةيلا أنرشا ءاّس ناو همسا انركذ ا نارايخلابوه م : نءركاشلا نم بايلا

 وأ هيلع راع املك باوصلا راغ لع 06 هنطو هم دج 2 صلخم نم لف



 و

 ةوهش وا يفاذ ضرغل ظرغت نم أ الو ةظعوملا هذه نر. ائدز لوقي
 لهاب ةنوحسم بادأألاو فراعملا لاجر نم نيبذبملاب ىئلم اندالبف ةيميهب
 ءايكذ لاو نارعألا ءاهجولاو مالعألا ءابلعلاو ماخنل ١ تاوذلا نملاولا
 تاذتلا ىناج اههريعنال بيذهتلا لها قيرفنم اذش نادرف وا درفوسايكألا
 دغاءاسستلا نم اهنكلو ةرثؤم ةنسحلا ةظعوملاف ةنايمدو ةفيظل ثيدح مههاذ
 ىلعالا لوعن ال انناف ةزم انبسل وا ةزمه اذباتغا اذا اذيلع امو ًاعقو لفعاو اريثا

 لاكلاو فراعملا لهاؤ ءالقعلا

 6 يعرم خيشلاو مومعد وبا
 يز يللا ىلع يأ سش انل ثمء# رسم نم ياج ميار سب تنا٠ وبا

 كظيغيفحالف لجار تنا هبا هيلعممسا ميار كتلاح يزِيللاو ٠ م 'انتلاح
 ىفقي يبا هنوحاطلا ناصح يز تبل ميار طيغل امراس تناوك ارد يفتت و

 ان امرياغاي حالف يناركان نا وه ٠ وبا١ باودلا رادو هرودلا نيب ام هرمع

 أ ٠ "م يىبز الف تناأم يىدنج نبأ للا تنا ينعي و حالف نبا حالف

 لجارت نا كل لوقاب نكلو هللا مس ال كازراألاو كرياعا يدوصقم شوم

 تلج تنا وبا ٠ رصم يفةجاح كح ين ىكحي كفراع شدح ام ينعي حالف
 ٍف هباحتح ول ناك اذا انز يبا يني هنأ ين هدك ٠ نع كا ًاسا انا يبنلا ع

 الو كتنبل رطعت ثراث ىلع رص. يار تنك نا م٠ اهصاخي فرعي رصم
 ميار ار تنك ناو 4 كانه هيقالت «يش لك هرهاطت يار يللا كنبال لفت
 يقالت هدر ةينأصق الو تارخغ الو توبأت الو هيفاس يىز طيغنلل هجاح 526
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 دحاولا ناكا ذا كلل أساب اناهدك شيدب ام اناد ٠وبا٠ كسولف ىلع ككرسب

 وأ ىتلا- يز دحاوناك اذا٠ وبا ١ هيا يز هدةيضقلا ' م ' أميهني فرعي هيضق وأ

 الو همت يل 6 هأعمو هدأ تح مهو ماياو نلاحس م ىثبو 4 للعم ناط نانادف

 هيوش ريك دحاواجو هدم نم معرزإب و سل ملام مف ديب و يروم طبسقت

 فبصغلاب مهدخايو دبو يعوت لود نينادفلاول لاقوهيوُس هنشخ ه.ضع ىنعإ

 تنشام أنا ٠ م٠ اهبسك ١ هيضق هيلع تعفر اذا ىقب ىنعي ماةملا ريبكل جار ونمكأ

 ان ر 0 تفواد نامز ىر سوم تف تفقولد سانلا لفغم 5 1 كلتم رام

 راغصلاو ريكلا 2 ممكحو هاضف مييف لغوحو نينا اوذو سلام لمع هروع لوظل

 اشأب لوحأو دنع يت> ةيضق وانك اذالود نهرامحلا قالا ليتنعلاو فوعضلاو

 ٠ فلاذي الو ىضعي أم ريع نم | بهمأدق وج ايدو همكحملا يف هملظل ! حدر.د

 ابملع كدب عضاوو طيسقت الاو 4 5 كاأعمو كضرا ضرالان الوقت تناو

 نينادف شوم ايلا كل تبث روما باك يدو الام عفدنتب و نونس كل ىثب

 هضع ناكح نا هنع لاست الو هيكحملا ين كمصخ باطت حورت تنا

 هينيع نع يصغ كنايطا نع هدا عفرت هيكحلاو ةمعان همضعوا هنشخ

 نامز ف كلذيع ي ىيع دحأو ببن دحأو م تانح" يف مالساب ين“ :رال

 فر ٠ هلأ نيش دف ناموألاب ه.اع م 0 اولا راك 3 لداعلا انر دفا

 اجرا 000 فياخ سب وبإ ١ هللا ىلع لكوتو وثاك وب دحاو كال لكو ثنا

 أاعوا م - نب راصملا يلع حور موغت ضعبل رظاح اوأمعبو تاوذلاو هاضقلا

 سنج تتولد ةأضقلا قحلا ريغ هنم اولبقي و ةاضقلا اجرتب دحاو نا قدصت
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 ناش ىلع ةاضقاا مهب لطربا صن رك يشدخا ام ىقب ٠وبا ٠ كل تلق ام يز

 ردقي هيم ةبرش يف حورت نسحا د اعوا٠ م٠ يتوعد يلوصلخي

 عوتب اونا ناتقواد ليطرب هدخايب هاضَق ة همفاالو يضاقل طربي ديحدم

 دح اعوأ نيرشعو ةعبرا ةهنس هيثامتقولد ايندلا نيناوقلا عود الو عرشلا

 تلحع انا يضاقلل تاقانا كللوقيو كسواف دخايو كيلع كدي الو كرغي
 مدقاو هللا ىلع لكونا ىتب ٠ ون١٠ تقولد هد يز مالك شيف اه ثيوس انا

 هيلع لمعا ع امنم كدراطو ضرالاك:م دخاو ناك نا ٠م ٠ هيف هيضف

 تقولد هيف ره ال الو ريقف اب كلل مصلخت ةموكلا فوذو ىلا تالوهيضن

 ماحلاو نيناوةلا نمز ىف تقولد ان>او ربجو نامز ناك ٠ الخ الاو ببن

 كتجا> كل يغقيو كديب دخاي اذبرو حار يد يز هلزب مقو نم لكو

 هنايمدو هغيطل

 يأر ىلع لا هبإ اذ كرابمديعس كراهن ٠ ل |١ديعس كرام 9

 سجرج م | حرف يف كدنع لابثع تنك انا د ' موي اولطو ماءاوبيغ لا

 يد يز همز اهدنع ىأي ال هدحاوأاو ه ا ا ظ

 بجاولا يفرعت كنا يبنلاو هكربلا كيف“ لل حور. يللا م يحي يبا

 اب انلأو هنينح ىتس دنع انحاو هليالا كيد كانوكتفا انحإ ٠ هدا

 كلاب ٠ ل ٠ ىتخي هجاء اهدنع ناك ايه ١ د ٠ جرفتلو انه نينح ما تير

 نيدعأ انك انج ادال٠ ل: لوب يأ. د هموزعألو حرف يت هجاح ين
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 ىلع ال يكحاب اناو هين تس ىلع ان يكحتب ايهو مهبلغو ىراكسلا يف كن ظ

 انو هلع كح ضن اندعأو انظسو يف ىمرت او لخاد اهزوجو هنوش يباغو يمه

 ىللا تالتلا لإ ٠ ل ٠ هيا ةليل ناك اد مالكلا ١ د٠ انه نينبح ما كا

 ا ىدننل ؟دنعوتلا الو يبلغو يمه اوفوش متنا اولاعت وتتك ٠ د ٠ تاف

 عاتب يدنفل يبلا انا يلع رو ذا نيئليل ربش لك الو لذ دمج لك كب

 557 ل باب زأأ فوسفلا ن م برشا لضفي هراملا ىلع هناويد نم ملظي

 هموده طوراظم ي ريو هكسلايف مي تا ءاسو لوهدم ينجيو ىشي شاوه

 ا ام تيب ىتي هردعلاو . عي وبيح يف ىللا نيشروالاو

 هغسلانيتاحلا عيبا ينيلختو نوردلا يلعراكت هفياخ ينيئالتو نيترم نيحطلا

 نيفياش شوم يع م هيإ لود هلاجرلا ىتخي ىأب ٠ ل ٠ يدنع نواضاف يللا
 ارب يللا نايطا مللاوراشا يلاو يانا سولفلا شوحيب و ياذا يشام مهريغ

 مفرحو مميعا نم اد لك شوم هراجت نيكاكد  نيحتاف ىلااو تايارس مل
 مدام ا يلا اوبدك ايه ينمي هع نيرشع 32 3 طب ري مهنم دحاولاو ا

 حرابما هد ملا يف يف ىللاا انعلاَجر سب اًوه ٠ د دوسل مويا يف 0

 لايعلاو اهتزاعو اهبلغ نم نافح نيع لك نم طحت و روبج ما يدنع تناك
 ديإوارو ديإ .اريلط ينعي ثحبسو ٠ الكت همارللا هيئال ام ايوا نيتوا>

 5 هزور يلأ ايو ' هيحان لك نم هاكتشم اهيلع يلع يللا ناتسفلا ةتحلاو مادأ

 اهزوج ريزتخلاو اهسبلت همده ابامعت تيش ةلح هيئال صام فّآذأعن هيشام

 امع لأسب الو هفراع وه ىلللا ملا ارو يد دلبلل يد دلبلا ص يرجي رياد

 9 2 مهنم فرصت هينج هس رش لك اهل تعبي ون اولوثمب ٠ ل ٠ هسمخب
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 ىلعىأب ٠ ل وفوشنب يللا د اللا هحاح اهل تعبي أم هردتلاو ال

 اي كيلع يبأ ايهأفر“ د هةر ين الا حاترم انييابح د نم دح شأب امددك

 ناك يلإ يعاولا وهلا وبا مايا هافر تناك ه افر ٠ ليثتلا كمه ىلعو هافر

 رادلا لو ديدجلاو مدأألا صلخ نمر ماط ام راهن ندو فلاالا يز يش

 مدع يندعي تحبو |مءوده ن تلزن ىلا مويا هافر ىلع كودع ارفج ارفح

 يز تمص اما ٠ افر اي كيف ناك يللا لاحلا يد نيف كك! يلوتو ٠ مدنو

 هيلع يل سا ل ٠ ركس لوهديو رخارنيمحر يتي ىأب ٠ ل © هريوستلا

 ىلع أب « ل٠ هيلع وكح ضي وناركس وهو هارو اورج موي لك يلا هراحلا دالو
 ينيع اي يلوأ يتبنم> .أي هيأ كلنب ٠ كلاب ٠ د ٠ هوب #0 ادك

 جين هغرافلا رومالا يف هد باكلا اوع وعيض أم هجاح مئةليح ىأي وه يل امحاب

 ىلع هراهخلا ىلع رامأألا ىلع حور, ناشر رلاجام لكو راحتتلا نيب راسم“ لمج

 مطأ ب بارخلا باب لود هلاحر لود اه. مه اعدتلو مفرح ىلا يوالبلا

 يبنلاو نحل كل لوأأ ام ىأ يليلاعت ٠ ل ٠ مشو يز يللا مم با تعطأو

 اي اوتناو هبرش مارح هد يقرعلا نرهلسم اي اندنع انحا نينح ما اي قا يلْؤت

 رمخلا برشي يللا ولؤي يتبيبح اياندنع ٠ د٠ لالح الو مارح كدنع هراصن

 ٠ هبا مدنع ىرت اي دوهبلاو اندنع ام يز بيل ل هللا تكلم لخدي أم

 هلاحرا١ لام ى ىتخي لامأ ل سب ديعلا يف يف لبلقلا الا شوبرشي أم مهدنع ٠ د

 ممرتكا يتذب ويلا دالوأ ها د٠ هللا نم اوفاسي الو ةئايد نع اولأسيب او اا

 ايهادلا اهو ٠ د ٠ هدك نيرخر هزاصناا دالب ىرتايو ٠ ل“ نيدللا بآللا

 توي لخدنب انحدا هب اع قحلا ةماك يتذمي ينوش ىأأب ٠ ل٠ نينمانل تاج



 بترم يللا هيب يلع ما تبي يف هبا يل انتلاجر يز شيئالذب ام ليلأأو روثك
 تاشورفلا يد ىفوشت نيف احل لخاد يللارإلا يدوت هفراع يف اهو مل هو

 يراتسلاببلاو دلاو تايارملا و تاهوربلا يدو رييرخلا رياسلاو ىتخي ةل جلا

 ىلا نيمادخلاو ابايشت هرد أه ٠ الا هغسلا 0 ىناقلاب كنا تقلا يدو

 هناويد نم هلاح يف يشامو يبرم لظ اهزوج كبلا ةداعس كا هلك ادو ايلاوح
 ناك ناولماك لئاعابيلع ل خدب و هتيب ,رعيف هتيب ىلع ىي أل يتذي هالحا امهتييل

 لردمادخلا نم دحاو فاش ناو مهيلع لفقيو هودنس يف مطحي نيشرأ ه هأعم

 يلع ما يتس هيلع يب ىح أمأي هريغ دحأو بيجي و هدرطي ششحي الوركسي
 لها ىلع هلاوسو هدالوال هبحو هتبرحأو هلع ىف بدكلا يز تاياك> هيب

 سول انبي ام نيطوسبمو نيحاترم ملك و ناك ام نا نيمادخلاو راوجلا ىتح هتيب
 يدنفا دما يس تدخ يبا ديعس ما تعيب يف هيا ىلثوتو مجيرم قع يع

 . اهيلع شدكي رياد وهو أهتم هول نم شوحتو ءابدت تلضف شرا نيتيمهتيهأمو

 هويحماب رالو شرا فلا  اهزوج ىلا يز تشب امانه سمو أنه نم

 لجارلا بلأو نيركاش نيدماح اولضفو همعنلا ع شوربكت ام اهزوج ةيهام
 هنكس ابتنن تزوج ىف 5 رولنحلا تناف مهتلئسم[#ل هرملا بلآ ىلع.

 لخدتهيب تلخد ىلا را اوشلا الو اهيلعيللا ينال تتاذ يلا هعمجلا

 هيراجلا يز تلخد ىللا ىتنب ىلع ينيعي نينافلتلا نم هب دحاو تنب هيب
 يف تمد هجاح تلمح ناك م للا هدونُش مأ يىفوشو 1 امدو نم هبوخلا

 . يلاغالوىل> الو انه نمو انهن احل سيىيرياد اهزوجو باتل برفت راد

 اش ام تمبص تيفسلا دوملا يز تناك ام دعبو  اهوباج ا1الا صيخرالو
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 يفرذو : لج 06 همعنل و ريخلا نمهاذ لك شوم هرب زا ىز اهلع ا

 بالا مث مث" انبر ااوأ مروع ند هب رد 9 رده ند تاتا يلا! نوع ما

 ينااو' هلا تاريخ نم تبيبلا اهلالمو اهتيإ فرع ام يزا اهزوج رهاربال
 تب ىلاا ضايبلاو هنعسأ ١ يد نم اهتفرع ام "ىلع تلخد راهنلا كيد
 5 يف أهديا انتاج ىلاأ ماس ما ينوشو ٠ اهيف بخت بتاع اريارغلا ىدو

 هكنارف الأ همك يشمو ليم تملا أم يزأ مموده آلا مهام أم اهزوح

 ينبيب> اب اد لك اهيف تن ىل الماللو هب رعأأو طينارحأ او نيت فلا ىدو

 ىأب ٠ انتلاجر هيف ىلا صلللاو صيخلا نع مهدعبو ؛احرلا لدع نم سوم

 ءاوشلا لك الو دوببلا لك الو طبرالا لك لو نيلسملا لك شلأوت ام

 يك 5 ص يف دعب لك دأ جدا يف اى

 نيزناجنا ىلع هيف 0 تراصن عاتب نم باكر ارئبو اندنع انيم

 وا دتك يثمر يلا لاو من ل يئيلاو خا نجا
 ء ٍاعانل وكحي اد“ 0 انبا ىتا لاا نم زتكأ ميولب اد

 ىلع نييمرم ناوسنلاو هلاجراا يثالت مسرع ين لود نم هليللا يلخدت كلنا
 نينا جوالثع ان دنحأم يعزو هيج نم وس أر فر اع مهنم دحام ىراكس ضرالا

 ف 5” نم رطشأ ام يلوأ أح. رتكأ ءيناجم نكل نيرخر مهدنع م يقز

 ملطت تناك ةيسسؤر هدو ءادأ ران "0 هيوانؤف ءقعأو ءادأ

 أماو صدد بويع سشوئاس الو ضعب 4 كد :هنم وم منوكل ادو كلكأت كيد
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 ف هتكوش دحاو لك هكربلاءيزاز يز برعلا دالواايو طب اب انحا
 توس هنالفوتامع هنالفولالاو ليرالاو هربللا علم اا الا ش انتليح ام هربض

 لخدي ادو اد يف نعاطب ادو ضعب ونا اودعا 50 لع أملا ٠ ٠ ل

 شيع مطق يف ىعسي ادو هد ىلع كاخلا ل طلسي ادو هد هجاوخلا طاب تحت

 يتخي سان لود اه ضعبب موضعب اوعطأي يبا ناموالا يز اوحببص ال هد

 تاجا ونلل علطيب موي مزنم دحام ىللا ران ربوحم مهبنيع ىلعي ؟لا ولهاتسي لود

 نرايطالا يف نساهم |يىيصو مهفرطف الو مهديف ال ارب أرب دالب نم مج للا

 ندع 0 جرفل ة هوبث لع قوفت نيف سولفل اودوي نيفراع مهامو كالمالاو

 يف ماوشلا يقالت انحاو يزيلكتأ ادو ينايلط اذو يواسنرف اد اهيلع ملك

 يبنلاو ضعب ايو نيئئاخنم يللا يز اوها يف نيلسملاو اوها ين طبالاو هوهأ
 ,ريكلا ةيهادلا لع شيتلاأ الو. ال ١ د ٠ لاخلا ىدولءاوماد ام ملف نا مهرمت

 هسنج نم شوم يللا تفري لضفيو 0-0١
 الو ىملا فوشي ودب يناتلا سنجلا يلي ا هسنج نكرم للا مدي
 كلج نبا مفنتم يزو هدحاو هتح دالوا انلك دلو اي شلي يشوفوشي
 ديا ىلع مكحديإ اوطحنو هدحاو هماك اًروبت لجل يناتلا كسنج نبا عفن

 هبحاصهب قاخيو لبح دديرحاو [5" الا ٠ رفا دالب يزد الب أورمعلو ضع

 ةرج يف اوعطقي اولضفيو لاخلا ىد يف اوماد ام هردعلا ةايحو هليم مهتاج

 د هراصنو نيلبسم ىبيف نكأ نينح ما أي يثنوكي ٠ ل : نيعفان 3 أم ضعب
 نيللسم شيلات ام ٠ هيل انضعب شيحني ام لاما هراصن ماوشلاو انحدا ىتخي

 نولبسم اي كتم سان شيفم ينعي ٠ تخبتلإو ىلا ىبا اد يلوأ هراصنو
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 طاب تحن نيرياد راع انو طبا اي انم سانو مهريغ طاب تحت نيرياد

 ينرياعتال ٠ لثملا ى ىأر ىلع انحا نسحا يتكسا يتكسا بيط حنرفا سان

 يعاوت ام ىأب يازا لمن يتخي لاما ل١ كلباطو ينلياط ىلا كرياعا الو

 ىلع هعيدب ىتس ىلع متاه هسيفن يتس انل عمجم اهيلختو قيفش ما لصون انب

 ه'يرط انل فوشنو روبج ما تس ىلع بأ ما تس ىلع هكيلم ما يتس

 يدبي انبر كايا تنمي انب ىبوأ بيظ ١ د١ شالب انحر الو هلاجرلا يف
 تيم اي يتبيبح اي ريخلا حابصا٠ما ٠ قيذش ما يتس اي ريخلا حابصا' ل

 حارالو هلجر ترسكنا باوبلا اد هرخر نينح ماو هيا اد ٠ موب هبحرم
 3 + مردعلاو ءد٠ همالسلا ىلع هلل دمحلا هذ راهنلا تفّرطا الل نيف

 :ما٠ لييا## ماعم نيترم مالسلا كلاتمب شينم انا تأو لك كنع هلئاس
 يأ مايا نم دولا يتذي وه ام هكرلا كيف يبنلاو نينح ما يتساي ولسا

 ينيع ةايحو كنع هلئاس يت اناو ضعب يفالا اوحيرت- اوناك اه كماو

 نا تعم ام تبله قيفش رس هي يدل نيب ل

 برش يف ميسولف اوعيضيب و ىراصنلاو نيماسملا نم مويلا ركستب هلاجر هيف
 عاب يبلاو هكلم عاب يللاو هنيط عاب ىلإا نيسلفم معو يئرعلا فوسخلا
 يجرومخلا اهيب دسي الو كنبلا اهيدوي هتيهام دخايب ىللاو هرح ةغيس
 يس زوجو روبج مأ زوجو نينح ما زوجو يزوج ردقملا دعولا لجالو

 ملأ لأ يللا سانلا نم هافر ىتس زوجو متاه هيجن ىتس زوجو هفينح

 مم لكتاب تمك اد راهنلاو سانلا نيب هضيع انوحبعو هشحولا هرودلا اورادو

 فوشنو كانه انبيابح تاتسلا ممجنو قيفش ما دنع حورن مون انلقو نينح ما
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 ا -- اوفوشي مييلخنو رامألاو يئرعل لطب انتئاجر نوك يف هئيرط
 باسللا نم ركست هلأجر هيف هفيطل يتس اي امادن اي ٠ م١٠ مهتويبل

 - مارح اما لوك نيدح ماو ٠ ل ٠ اننئايد يف مارح .هرمخلا يتخي د
 لوي ناميرالا نا لوئيب انعاتب ىفلا تعمس اناد ٠ م١٠ اندنع يز هدرب

 يللاو يحرطم يلخداو علطا امل يربص' هرمخلا برشي يمي ام دحاول
 هد مالكلا ش شوعمسنب ام ىأ موي نيعبرأ س م هكنح دعب شرعلا برشل

 دح أ أم تع" الو ّحء ناك نا هد ءالكلا نم كاضف ٠ ل'

 7 انحا ٠ هءاطبب وهأ يش ولبيطيب ىلا لالحلاو مارحلا نع لأسو
 ٠ هلاطلا رومالا نع مهشوخنو ملاوماو او هلاحرلا فرش ظفحم س

 ا 9 كك لوأ ال اوفوش نكلو هنا ولؤي فوشنو تقلا تب
 تانب اهدنع اولخديبو هيبرتمو ستكلاو ليئارجلا ارب ايه ماه هيجن يتسل
 لجر بيجن شانك ام نا انحاو راكلا اوبال حورتبو نيمشتحلا تاوذلا
 نيرثاعم أم هيل : نيعفان شانح انوربدي يللا أيه مهيلخنو انايو راب اتاتسلا
 ملأعو شحولا نم بيطلا نيفراعو مهلع دراو يش لكو راككلاا سانلا

 ثيل يف ردن شانك ام ناو ربعك اوبتكي لاو وب لا مهفد سيرك
 شيشحلاو ركسلا نم غرف ملأ يللا هلاجرلا ايو نيعفان شانحم هسي وك
 تلا مالسلا ةلدابمو َةوبقلا دعبو اعيمج تاتسلا اورضح ) ه هارملا يوالبلاو

 ينيتفشو ىجرف يف هرضاح رت د ماه هيحن تس اي ٠ ل ٠ ( هفيطل

 ندنع ناكو هجاح يتليح شأب ام تقولدو هينج نيتي هغيسو راوشب تلخد

 يعمستو رامألا يفو يئرعلا ىلع ميار هلك ادو يزوج وعابو هيامح هفلخ ثبب



 يي ١07

 فوشأ اندبو 'ايجمت روبج 8 نوعمت 3 نينح 1 هنينح ينس راك

 لم الو ماي تح ود كرت 1 لود دال الا يف هن لمع نيب 0

 لست ردئتو راكلا اوما فرعتو ارش فرعت ماه هيبغ يئس انلأ انحاو هب هنأ

 العلا سائلا يز ابي مهلخنو هلاجرلا اهب شوحن هفيطل هأيرط نع مهنم
 21 نك ىرح ىلا قكيو ملا 2 نيشامو ملامو مر نءاففاء للا

 ىلا سب انحا اًره يبيابح اي ينعي انيف هلاجرلا ليامو انبلغ ىلع تاتس اب
 منا نيفراع تاب ورشملا مييلع أوهيليب ىلا جفال د 3 ماح انيحاع سوم

 لجال ودك | ءاحلا 0 نيزواع ام نكلو ميلع اةديشيو قناع

 م قرشلا يف شيف ام اولوثيو مزم اوبسكيو موعاتب قرعلا ميلع رد

 ىوأ انم ملاب نيطاح جنرفالا اًوالت هدك ناش لعو مهدالب ةيإ اوفرعي مَع

 مالكلا أورتن ؛ مهنأ هبيجتلاو' ٠ ساوعلا | وفوشت متدك لب :ارخلا مر متاك ول ممن

 لوأأ ل اوفوشو ٠ بوعكلاورّدولا يف هب لون نكلو م نيعب هوقوشاود

 ترا هلاطبلا رومألا نم هلاجرلا ظن> ىف ريبك كر مهلع تاتسلا ل
 ىلع هدك ين أهأعم 0 يابو ا ري اءم ل

 نيحبار يلا هياهئيرطلاو ل 0 57 انكم ابيحان نمودحاو اعلا

 هيلس يبس عم معجاو ماه هظفاح د تبلد 42 ا ىد هللا 5 5 ايلمعت

 ما يسو نسح ما هحاجلا يو ماه هزي رع يو ملا يو ماه

 هيا هروصلا اوفرعي ىلا الّعملا نم لود نوال انضمي أنو كش سواتلف



 د ١04

 ىأبأ هيا ممالك فرعا و هيبعلا اوقرعي ام هرمج يللا لالا سانلا نم

 كرابي انبر ٠ 7 عفا يللا مالكلا ىلع كك وأو هيئات هيعمج لمعنو يآ

 يد هيضألا يف كلاب طق يبنلاو يت اي ين اي للاي هيجن يتس اي ر كف
 ىف لود نم تاتس ضعب هيف ن ٠ انينع يف أبد تراب ايندلا نسحا

 كل بيجا ياجلا تالتلا موي هللا ءاش نا نينتالا موي اوجيو معايداعب

 عفان داثع

 06 انيلا تدر انتعاضب
 ميم تيدانو ٠ كدادعتساب ةمالا توبنو ١ كدادع فمععلا تدوس تلا اهيا

 نم القنتم ٠ ىرشبلاب معنت نا كال ق٠ كتوكرب اوم ةئسأو ٠ كتوعدل

 يرظانو ٠ كترابع ءارق يف ةينطولا ةاملا ترجدقف“ ىربكلا ىلا ىرغصلا

 كقمس دف ٠ءادتلا - يف اًبطخم الو ٠ ءاعدلا اذه يف اءدب .كت ف : كتراشا

 ضارتعالاو ةرعملا ىفكن ال فيكو ٠ لءالا هبءادتقالاب ققحتتي نم "لمعلا

 دبتجا هناف ٠ ضاير اذاب ىنظصم واتلود نطولا عونصم لاهتساب ؛يدتمملاو

 ةيرصملا دالبلا يف اهتشمثا توعس' شرفب ةرماعلا هتيارس نم لاحم شرف يف
 .. طايمدو ةلححلا منص نم اهريغو فوصلا م لاو تايالملاو طوفلا نمرضحتساو

 يف هب يدتقي امام إ نيبرصملا ماماهمدقنو ةينطولا قدصب هل دهشإ ام مويفلاو
 ٠ ليبجلا ىنسلا اذه

 ' ريتم بيطخو ءاشنالا بارحم ماما :15 ذالاناودعو *الضفلا لضفا اذهو

 لفتشي ًاينطو الجر ىار يشيللا يدنفا يلع خيش, ديسلا ذاتسالا ةغالبلا



 #ي 0
 صماعلا هم تالمسايقم هاطنان ريغ' هلختشي امه نسحا ةد وحلا فنص

 عونصم نم لك تهاا|شرف ىت> ة.ضرالاو تالوأادلاو تادخمال اعطق ماصيول

 سرفلا هذه ى ارو هند لخد نم لّدف !هءئاصو ةعنصلل ءايحا ينامولا هيخا

 لضافلا اذه ذخا ائك هديب ذخأي انيعم نوبنطولانم دجيمل لجر ةعانصامنا لع
 نيز يالا كب يوقلا دبع برعلا غيم ةرضح اذهو ٠ هنطو ءانبا ىلعرويفلا
 ثيبلا ُثاثاو شرفلاو رثسلا نم برعلا تائب عونصمب هكلمالسو هرصق
 امهم سيدنس ةدمج مالع اغا حم موجحرأا نع تيار دنلو ٠ يرورضلا

 فيرأا يف هيمسأو هغيصو هلرغ دو سبرلاب ىمسأ١ لكش ىلع فوصلا نم

 واف جلا ماكحاو رظنملا ندح عم ةلبوطلا نيتسلا اهب شيعي ةل م يف ها
 دالبلا عونص؟ مهتويب نيبزت يف نيئطولا هال ءارمالاو ءاينغالا ىدتفا

 ةءانص عيورتب ابلها ةعاخض توم ابلفقا اتودب اودتفو عانصلا نم ًافولا اويحال
 ايلا تدر انتعاضب هذه هب رصأ ةعائملا ها دمع يرام لك ىدانو روغأأ

 باوجلا عبات

 ةارملاو لجرلا نع
 ءام نم مونلا نم همادق دنع ج وزال مزلي امزرهجت اهلمعف ندملا ةريقف اما

 لسغو تيبلاس:5 مث ثيغارب هيف نراك نا هثيقنتو شرفلا ىل مت روطفو

 هنهعو هلذثو اهيلجرب هسرهو هتيةنتو معملا ةلبرغو اطابم متِب ناك نا طالبلا
 اهتطايخو اهجوزو امئانبا باّثو اهبايث ليصفتو نرف اهدنع ناك نا هزبخو

 ىلع لغ:شت تدمف ينيبلا لمعلا نم ةغزراف تناك ىتمو ءاشملل مزأي ام 4



 د ١١

 تناك الاو- ةيوألاو ةفارزلا وا ريت:كلا وا رترتلاب ليدانم مضصت وأ يبنملا

 عمجلا اذه درفم ) قاوطلا نصت وا نطقلا واريرحلا وأ فوصلا نم ليداذملا

 هيلا تبسنف قاط ىمسي ناسايطلاو ناسلبطلا تمت سبلي ام و ةيقاط

 وأ هايإ اهفيفجت قرعلا ىلا ةبسن ةيقرع !يعسي سانلا ضعبو ناتسجادإب ىلا وا

 طبخت واهبوألاو هماكاوةليد.كلاوهنتنلا منصت وا ٠ (قار ىلا ةبنةيقارع
 ةعاصو زيرطتلاو ةطارخلا متن نولي ءارقفاارثكا ناذ ةلمجلاب و ةرجاللب اراد

 نيتلخ اة! ينك دم 36 اند اغ ناار ادي تينا وا

 ةي راح اهدنع ناف ندملا ةطسوتم امأو' أمات لوعت هل ةلهرا تراص وأ جاوزالا

 لسغو برشلاو لكآلا يضرم هزلي ام لمعو تيبلا ةمدخب موقت ةمداخ وا

 سمسلا ت ”راخد اذاذ ان ايحا اهتمداخ دعاست دقو هدرفو ثدبلا ساكو بالا

 اذا ىتح املعبل نيزالو ةليمح ةفيظن ابايث سبلتو مه ممستل ثرهذ بورغلا يف

 مدخلا نم اهدنع ام ةرثكل اهئاف ةنغا'اماو . يعبلا هراظنب هترس رضح

 نإ و زيأملا لو>دل اهوعدت ةرورض الذا اهتاذ ريغ ٠ ىشب لغتشت ال مشحلاو

 لامعا لمع ظحالت ناالا اهيلع امو تيبلا ىدترتلالو ةناجملا ةدعاسا

 امسنلا ماسفا نم مسق لكلاعا هذبف ٠ كاذ ريمغتو اذه حالصاب رماتف اهرنع

 نا باوصلا ةرطخي ال ام اهنع لوفنف دالوالا ةيبرتو ةدالولاو لوحلا اما

 هيفو !ديدش احرف هب نعرف ةاسنلا دنع فولام لمحلا ٠ ىلاعت هللا ءاش

 . هيله لحلا امنع رخات نمو ةفراف هدنع اهنمىلتحا لجرلا دنع ألا نكت
 ريخا: ا! تيسن اهرو تابرجملا لاعتساو ( تاي'دلا ) لباوقلا ةجلاعمو ءاودلاب

 ًابويحم ارم' هنوكل اذهوهريغ نم لل.متاباعل هقارف يف ى هدو مزك لبر ىلا



 دي ١0

 دنع اهتلوبس اناع دقف ةدالولا اما 7ك الب ةلمتحم هضراوع لكو مدنع

 ةيهافرلا اهمال يبسف ةينغلاو ةظسوتملا اما ندملا ةريقف كلذكو ةحالفلا
 اهنا ىلع لالدلا تانسمم نم دودعملا ضر ( عادلا ) هينلا ىلا نيوكر

 رخخالا عم كرتشم مسف لكو هنم ىفشتو مايا ةارملا ييرتعي ضرم نع ا
 نهدنع ءانبالا ةيب راف رورسلا م هيض حرفلا م دالوالا ةيب رت ل. يف
 نه رسأ ة ًارملا دنع ءيش الذا نيتاسبلا لود هزننلل ةينغلا جورخ ةلباقم يف
 ةءضرملاو الاللا مايقل ةيبرتلاة ذل فرعتال اهناذ ةينغلا اماو اهتنب وأ اهنبأ اهتبعالم

 ةريقف ناو لاعالا يف لجراا نم ابعت رثكا ةحالفلا نا لعن اذه نمو ٠ اهب

 الثم انبااو دادحلاو راهغأاال فيطل لعب لغتشملا لجرلا يواست ندملا

 ايف آلا اهل لمعالو ةفيطالا اهتاذ الا ا لذش ال ةينغلاو المع نولقا ةطسوتملاو
 ةدملا ريصق ةدالواا ضراعو هظقياو مونلاو سبللاو علقلاو ةنب زلاب صدخي

 تاع لويصفتلاو م سقتلا اذهةلا ىلاثامأَت اذا لق !اغعوبسا دعب هللا ىسنب

 لجرلا ةأواسم م ةهافرلا تابر لياحت نا ٍبآرو ةًأرلاو لجرلا ني قرفلا
 دئاوفلا نمريغلا دنع ناك ناو ٠رايت>الا يوذ دنع لوبقم ريغ نهيواعدب
 اهرشنل لاسرالاو نايبلاب اهبحاص انيلع لضفتبلف حلا اذه رييغتل انوعدي ام
 لريواسي ال ءاسنلا نم ةريقفلاو ةحالفلاريغ انلق الاو ة دئافلا ايم همسي

 ريغب ناغتشي ال يتاللا تاينغلا صوصخلا ىلءو باعتالا نم ءيش يف لاجرلا

 راهنلاو ليللا يف ةحارلا شارف ىلع نهناف نيتاذ

 تجب تب

 فك



 دك 11

 مظيغب اوتوم لف

 تضثتلا دقو هينيع ثرعو لمسيو برط.غي لجر ىلع سررم اذا

 8 5 7 ذاتسالا نا نا عاف اف ًاليغ وا دنع هنم نقتحاو هجادوا

 ذاتسالا 1 هئارتفا ريغ اهلا 0 25 ةملا لواحي وهف
 تتارمو هدادعا ذخأي ارفج ذاتسالا هلعحو ليطابألاو تاهرتلا هتعاشاو

 ليوحتو تابمالا ىلا تانبلا درو لمجنا طسبو رهالفلا نطابو هفورح

 0 و ذصر 2 يف رب“ أم عمجو موهفلا رسك ىلا 2 فورح

 3 تايناقلا ذخاو ياغالاوملضلا عومج ىلا ا مظو

 يشاشسسا هلعل !تاقيط دملوتو تاد رفملا عمل دود م ءاوهلاو ءالباو بارتلاو راذلا

 6 وى س٠ .أ٠ ى ' سس ٠ ةذد رح ذأ هناا نأ روفجلاو جرايز | هذه نم

 هنكلو ٠ مسلظملا مسالا اذه اهيلع قدصي ةيرف بيكرتل لاتحي يذلا اذهو
 لعب يللا 0 ةريرس ةتدمقا ةلالضلا هذحل مايقلا لواح انك

 جالصاو بيدأتلاو تيذيتال الا رهظ ام هناذ ةقطان سفن يذ لك (سالخا

 ةعائصلا ءاموحاو قالخالا مراكم ىلا داشرالاو قالخالا صعب نم لس أم

 ىنرشل .اليلضت وا يبنجال انامل نوكمل منع ىذلا ينطولا وه 3 ٠ ىرقيغلا



 د ١١م وع

 أمد. نا دمع لا هلا ناسا 9 2 ه.يحاصل 1س ماركلا 50 رظن

 انيلع هناسحا ضيفمو اههرما ىلوو اهيلع ةمعنلا يحاص زثالا ىويدخلا

 ناردقي نالجرو هتياعرو هتيامح تعش هنطو ىلا هعاجراو اهربثا نع وفعلاب

 |مديسةم دخ> ىلع اذقو ايما. العجي ناب نارتدج اهردق قح اهد.س ةرعل

 ةطظوفحلا هتاعرب ةطاحلا ةمالا نامدخي اف ةيتازلا ةمدخلا اهيلع زع دق ذاو

 . ىلاعت هللا هظظفح ىماسلا هماقم ةلالل ةمدخ اهتمدخ نا اءبملعل هتيانعب
 71 كنحو كدر وط 6 دس ماعأاو صاخلا ع لفف اناح ىلع ىءاسلا لقف

 ذاتسالا فوقو كتعاشاو ةويصنلاو ةمدخلا ىوعدب ناسنال همدقلام لك

 ةرم لك هن عيطبرام و هيلع ةمالا لابقاو ذاتسالا مدقت كءاس لس نأ

 فئئاوطلاةحبصن نع هيف مق الوقما نيد اح هب سه الوةددرج

 ةديرج رشن كيلا ض وفول قيرط اذهو نيدلاو سنإا فالتخا ىلع ةيفرشنا
 ريبخ لك الا هكاسي الف ةفوخلا تاباغلاو تايقعلاب ادلتمم ارعو 'هتدجول
 ةماعلاو ةصاخلا ىلا كتير عفرا ناس حا تنكو حالصالا كللاسم قرظن

 قحلا ةاعد نم كنا مو“ ن 7 ند كام هرذجتو كيهحاو ناسا لذ كيذكمل

 كدقح نارظقب كفوج نايلغو كتبيخ تركذت نكأو ,قدصلا لاجرو

 ءافخلا راتسا تحت جرخ نم عد تلقو ًامرككو اهزنن كنع تضرعاف
 ناحرس ىلع هب هاشعلا طقسف اذيص ديصيل

 بسنالا اح
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 لفغم ضارتعا
 ةيسنحالا لودلا سامع راض ةضوملاو ىراكسلا ىف ذاتةسالا ءالك

 اهعاوناب ةرمخلا نع اوبات اذا نبب رصملا ناف مالكلا اذه نم عني نأ يخبذيف
 نم صقن ممسبالمو مب راشمو ملك امو هيناواو تببلا تاثا يف اودصتقاو

 فلا نيرشع نءرثكا سلفاو ًايوؤس هينج فلا يتئام نم ابيرق كرمجلا
 فصنوحن عبصاو روما لماعم نم لممم ةئامسمخ ون قلغاو يواب وروا رجات

 لقنلا تاروباو تافو مم دختسل نم نودي الءارقف روما عانص نم نويلم

 تائم سافاو ةعتمالاو ةشمنالاو رومخلا نحت ةرحا هينج ينودلم نم رثكا

 مهداصتفاو ةرمحا نع نييرصملا عوجرناف ةلمجلاب و تاةيريافلا باعحا نم

 نع الضف هينجلا نم انويلم نيرشع نم رثكأ ابو روا ىلع توفي ةشيعلا يف
 ةب راجل ١ تادهاعملاو ةيفصتلا نوناقب ةرا رضا

 2 باوجلا ى0 ْ

 نم غارفلا دعب و هافف ىلع نانالا ءاقلتسا دتست ةليوط ةبقبف

 ةيفصتلا نرناق يف تيار له ليطابالاب هوملا عداخلا اذهل لوقن كعضل |

 نينويلمو ةريب ليمرب فلايتئام ةنس لك يف برشن ناب انيلع يضقي ادن
 دومربلاو كا ر:كلا يفانق نمالشمو ديركو ايلاتياو سربقو ودرب ذيبذ ينانق نم

 هقا نويلمو اهريغو ءادوسلا ةريبلاو هريبزنجلاو تنسبالاو اننيملاومورااورتبلاو

 نم اندالب ىلا لسرا ١ لك سبلن ناو ٠ ىكتسملاو بيبزلا يقرعلا ند
 انيلع رحمي ناو ٠ انيلا ةعجرملا ةنيكلاو ةشوشغملا ةشمنالاو ةامعتساا سبالمل



 كد

 اهدراوم راكتحاب اهلاها هو : نم دالبلا هتدقف ام ةداعاو ةعانصلاب انلاةتثا

 . ءارشلاو ميبلاب ضعبلا مضعب جيورتو لماعملا يف ضعبلا مهضعب مادختشاو
 ملفيو هبلذ نم بوش .ريسنل 'ارسا وا يتسم وأ بسم مخل ال ناو
 صناقنلا نع هزغتلا ىلا مجري و لاملاو لقعلا تادسفم كرتيو هيصاعم نع
 ءالقملا ربظمب ربظي و لاككلا ةيلحي دحا ىلحتي ال ناو ٠ لئاذرلا نع دعبلاو
 جدرتلاب انمزلت ةدام كانه ما ٠ دالبلا راعو حالصالا قرط يف نيرئاسلا

 ىودملانم هب بامهن اب سفنلا فاتنو سيفنلا فرصن تاسموملا نك اما ىلع
 امم روانسفنا هب مهتن اج مممهت غانم ىودعلاب مييصتف انئالثاع ىلا بهذن مت
 نم ةهئيرب ىهو هسفنب امملح ينلا ةيمهولا ةلعلا هذهب همرح انمريغلا قرأف

 نع !:جورخ ةبيصملا هذه اهيلع“ انبلج نيذلا نحو فرشلا شدخيام لك
 بواب وروالا تاةيرباذلاو لماعملا هذه لهو ٠ صئاقنلا ىف انساهنناو دودحلا
 تادهاعملا نع“ تنم لهوهعنصت ام لك يرآشن اننا ىلعا:تموكح عم قافتاب تحن
 داص:ةالا هرم أب ايوةيلاااوةملقعلات ةلتا نع رهاوني ةمالا ين ظعاو موقي الن اة رامتلا

 نبب اهنوثبت ليلاضالا يه هذه ما ٠ قالخالا مراكم ىلع مهذحيو ةشيعملا يف

 |ريرغت قئاقحلا روص يف  ماهوالا مل نو روصت كاردالا لمافو لوقعلا 32

 ريماأ يدي نبباننا نورعشت أمو' سافن الل ادامحاو سوفنلل اديب رت

 تاداعىلم فونولاو مولعلا باط يف اريغص هنطو رجثو ابوروا حاس مزاح

 ةمزاللا مولعلا سرد اذا ىتح مهتزع دراوهو ممدقن دأومو مهتورث ببابساو مالا
 هيف ايف الا رظنب ال ميساو ةليلجلا هتراما يسرك ه أيت دقو داع هتماخن لثا
 غب كف نع" دإ| مأنب الو هتيعر رما ربدي وهو آلا يسيالو هدالب حالص
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 تنفقو ةماو٠ دالمأاو دا.ءعلا ريخ هنف أم ارما لا لفة الو هنطو ةأ.ح

 نعى و ةلمضفْلاَو لاجل اةءلحب لمحت نا ال ىئءذي هتفص هذه ريمأ ىدي نيب

 تاغزنلا هذه نع لادحلا ضرتمملا اه ١. فكم «ةليذرلاو رم قنلا يف طوةسلا

 نيب وروالا تاذ ىلاكمالكب ؛ مجراو كاعسم ةبيخ ىلع ًاظظيغ كلءن ضعوا

 نم نوم تب مهناو دي قب ديقلي ال ةصاخلا هتافرصت ىف رح ناسنا لك نا كوربخي

 كرم بجعتي جروماخلا نا ىتح صئاقنلا نكاماو تاب و رشملا ىلع انتفابن

 تيا ىلا اونحي تح اوركس مهنا توفرعي ال يذلا ىراكسلا نم نيريثك
 نومزال كللثم تاغزنل نوهبنثم نيبرصملاناذ ةاءجلاب و٠ رامح ىلع وا هيبرعيف

 اهيا انهجوت يتلا ةهجولا نع انفرصت الوتايمثولا انكرحت ال نوكسلاو ودحلا

 قم ًامايق انئءانص نم تام ام ءايحاو انقالخا نم دسف ام حالصا ىو

 هكلم ىلاعت هللا ديا حالا انيويدخ راكفا ةمدخو نطولا

 فيرشلا يوبنلا دلوملا
 نيملاءلا ديس تاذ روبظل راكذتلا مويو رونألا دهشملاو ربكألا ديعلاوه

 بط موهتعي رش عيدبملاعلا ندممو هنيد نساحمب دوجولا*ىلام نيلسرملا متاخو

 نائسبو هرارساب انئطاوب رينمو انسؤر يف دجللا رعش ثدنم هتنس ل .هجي سوفتلا

 دعسلا ملاطو دجناناونع ةيملوالا رارسالاو ينابرلاضيفلا طببم حاورالا ءاذغ

 ءاماعلا هب ترونت يذلا مولعلا عماجو .ايكحلا هنع ذخا يذلا كحلا بانك
 هللا لص مشاه نب باطملا دبع نب هللا دبع نيدمح ان الومو انديس مساقلا ىلا

 رايد ناكر نيمل.ملا عيمج هب لذلحا دقو ٠ سو هبصصو هل | ىلعو هيلع ىلع



 د 110 و“

 ندملاو ةيفيراا دالبلا ميمج حرفلا,ع ذا لافثحالا اذهنم رفوالا ظحلا ةيرصملا

 فيرشلا ن ارقلاب ةكرابملا ةليللا كالت نروح اهلها ىرتو الا دابب رمت الف ةريثكلا
 فضلا نم ريغكب ةرونم قرطلا ثناكف ندملا اما تاولصلاو فدملا ركذلاو

 تويبااو نولملا قرولاو ةشمنالاب ةنيزم نيكاكدلاو ليدانقلاو تابماللاو

 عيمج هيف كرتشا ناو لمعلا اذهو ٠ ًاضعب مهضعب ؟ينبي نيروازتملاب ةمحدزم
 مهتوبب و مدجاسمو مهفاوسا يف ًاصوصخ ةيردنكسا لها هب ىنتعاو نيماسمل
 بولقلا المت ينلارظانلا هب ىهرصميف هئايحاب ةصاخلا ةماعلا ةحاسلا نا الا

 ةراكو مايخلا بيترتو اننا نس> نم اهيف اب رودصلا حرشتو اهتيؤرب أرورس
 بتراب ةينسلا ةموكحلا تنتعا دقف ًايظع اماحدزا نيماسملاماحدزاو راونالا

 ماظنلا ظنحل كسلا ارئكيف تدشحو أ أمات 2 انتعا ليلجلا دلوملا اذه

 مداخو ةليضفلاو ةحايسلا يذ ناويص ةليلجلا ة-اسلا هذه ردم يف ناكو

 يركبلا يدنفا قيفوت ديسلا ممظعلالاذتحالا اذهىلا يعادلا ةيوبنلا ةرضحلا
 نيعمتجلا فارشالا ةداسلاو ءارغلا موكا ني واود مايخ هيبناحي و ىلاعت هللا هظفح"

 نوخابطلا اهب نافيضاا دوفول ةأيهم ةجخ لكو ةيفيرلا دالبلا نمو رصم نم
 ترعا ةيْخ لكن اك ىتح دادعتسالا م دق ىلع نوفقاولاءدخلاو نوشارفلاو

 نمرصم ةنيدم ريغيف دجوي المب دبلااظنلا اذهب لافتحالا اذهو صاخ خرفل

 خايشالا روزي يركبلا ىدنفاقيفوت ديسلا ةحامس ناكو ىمالسالا لاعلان دم

 رابتعالاو راقولا نم نوكي ام نسحا ينودو نيحلاصلا نم ةعامجيف مايخلا يف

 لضافلا ذاتسسالا رابطالا فارشالا ةبخن ناوينص اهصخا لاح يف ك كالذك هبا
 ام ةريخالا ةليللا يف تيارو ٠ ةيزاغملا ةداسلا ةفيلخ رماع يزاغملا ىلع دبسلا
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 نم ريثكب معومج لاختو ماتلا حرفلا محرفو نيهسملا ماحدزا نم ينرهب

 تنكو لاثملا عيدبلا مسوملا اذه ىلع جرفتلل جرفالاو نييروسلاو طابق الا

 لاعتدالاح دماحيبا دمحم ديساامراكالا فانءدبع ينب لضافناويصب افقاو
 ملاع ةأو اريما كرت ام لفحم كيهانو لبق نمدرا ملام تيارف ةيرانلا باعلالا

 ةرينملا هئحاس يف معمج الا الضافو اهيبن الو تاوذلا نم اتاذ الو ًافيرشالو
 ةحامسأأ يحاص فيرشاارهزالا خباشم خم ءالضفلا لضفاب تءمتحا دقو

 ناؤهشل | هعمو يبابنالا ممم 3 | ربطالا انضيشو ربكالا انذاتسا ةليضفلاو

 نيرينم اوناكو ؛يرشبلا ميلس خي مسلاو انبلا دمحم يشل ! ناتمالعلا نالضافلا

 ديزي أم ةيمكملا متالك نم تستةاو دحالا هليل يزاغملا ىلع ديمسلا ناومصل

 ولتفوظع ررضعحب فيرذلا دلوملاىلت نينثالا موي ةحيب“ يفو اناءاو أماع ءرملا

 ساجلا ىبتناو ةميخنل | ةيويدخلا ةرضحلا نع ائان يدشر اشاب نمحرلا دبع

 نيم ١ لوقي لكو لفحلا ضفناو ةيركلا هتاذل ءاعدلاب
 ةازعو ءاثر

 تسيل اهرت ةاودلا رظناو سبئكلانيزحلا توصب نئي هدمت قلل زا

 باشلاليبنلا هيبنلا ةافوب هُئاعد تضوق يذلا ءاشن الا نكر ىلع دادحلا سون
 موي ةحيجص ىفوت ةيلخادلاب ةيبرعلا مالقالا ةرادا ليكو كب ىلع دم موحرملا

 هي ءاهأعلا نم روثك هيف ىشم لافشحاب ميشو ٠ ةنسلوالا عيب ره ةعمجلا

 نابزإ / ىف ىوذ دج نصح يف ىلع يدنفأ دو. لضافلا هقيقش ىزعنف نايعالاو

 55 هللا نم ةمحرو انسحا رجا ىفوتمللو اليمج اربصال) الو «لاخو هوم
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 ذاتمالا
 ىلوالا ةنسلا نم نمانثلا زجلا

 ١٠١١9 ةنس هبان ؟و 1٠١ ةنس لوا عيبر ٠ ءاثالثلا موي

 ١ملذك؟ ةنس را ١١ قئفاوملا

 ءاشن الاو ةغللا

 ام اذا بارتلل ظح هيقابو هلاعفو هلوق الا ةرملا امو

 انسلو ةيحالطصاوا ةيفيقوت تناك نا ةغللا يف ءاماعلا ةرابع تفللخا

 ملاوقاب بتكلا تمفاو ءاماعلا نم فولا هلاانقس دتف ثمبلا اذه ددصب

 سانلا نيب ةلوادتلا تاغللا ىلع كلذك ٍلكتنالو ٠ قيرف لك نيهاربو
 ةفيرشلا ةيبرعلا انمنل ىلع كدت امنا اهعورف ريغ ةغل ةئامام نمرثكا ةئاابلا

 سانلانمريغكىعسي و سانلانم نويلم ةئامنم رثكأ نالا اهب ملكت يتلا
 ملكتلا نع ةنسلالا ليوحتو ةغللا هذه ةتاما يف مهتذل وأ مهتاغلل نيبحل

 | اودلكت برعلا نا مولعم ١ اعم فرشلاو دجملا اهدقفي دقفنل اهريغب ملكتلا ىلل أب

 مالسالاءاج نا ىلا مهلئابق يف ةلمعتسم مهتاغل تيقبو ةيب رعةجحلو ىتش تاغلب
 عمجو سو ميلع هللا للص دم انالومو انديس ةغاللاو ةحاصفلا با دب ىلع

 ايف مهتاغل اولوانتو ضعبب ممضعب برعلا طائخاو رئاشعلا نيب فلاو لئابقلا
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 هذه ىلا مهتاغ نم ريغك غرفاف شيرق ةغل ةنسلألا ىلع بلاغلا ناكو مهيب

 مماجملاو ةيعامتجالا لاعالا في ةكراشملاو ةلماعملاو ةرواجللو ةطلاخماب ةغلل
 نرد ءايحا ضعبالا اهنع ذشي ال راصو ةغللا تدحوت ىتح ةيمالكلا

 ريبخ ماما هلي وط ةرابعب تماكتولف رافقلا يف نيهئاتلا وأ «ارعلل نيمزاللا

 مج هذهو ليذحل هذهو ءيطل هذهو ممل اهلصا ةماكلا هذه كل لاقل ةغللا

 اة لحب مجذأ هذهو دز الل :دهو فيقتل :ذهو ةرثمأ ةدهو ريل هذه

 نم اهتريصو ةيشرتلا ةيرضملا هغللا اهيلع تبلغت يتلا تاغللا كيري ىتح

 مورلاومجعلاو ماشلاو رصمو قارعلاو نجلا نيب ةراجتلل برعلا لقنتب مث اهتادرفم
 ىتح مهحالطصاب اهوبرعو تاهجلا كلت تاغل نم ريغك مهتنسلا ىلع ىرج

 ىداب ًامظع اعاسنا ةيبرعلا ةغللا تعسنا اذهبو ٠ ةيبرع تاماكت راص

 مل ةريثك ءايشا لاهتسا ىلا ةجاحلا تعدو ملاعلا يف مالسالا رشننا الو ُءدب

 ةيلصالا ةغللا ىلا تعضو اهلها نع اهأوامسا تلقونتو ابلمعتست برعلا نكت

 اوظفحي نا ةمالا داح | ىلع زعو اهداوم ترثكو اًبيرغ اعاستا ةغللاتعستا

 مدع ةغللا مهقلتو مالسالا يف برعلار بيغ لوخدبو ةفالا نم وه ام لك
 نيب ملكت اذا ةفللاب ملاعلا راصف اهظفحو ةغللا عيمج كرد يف مهتمه ترصق
 ةحص ةغالا ظافلاو اذه لك ٠ هترابع مجرتي مجرتم ىلا اعالج نيرغبلا

 يتلا ظافلالا نم ريثكب قظناا نيبرعتسأا ىلعزع اماذ ةئيصف سانلا تازابعو

 بولطألا ءادال ماع لبسي ام ردقب اهوفرح اهب قطنلاىلع مهترطف هدعاسن م
 ضعب لادبتساو فيرحتلا رثك برعلا ريغ ءالسالا يف نيلخادلا ةراكلو اهب ١

 ىتح هتغل يف اهيلع لكتملا دوعت اهب قطنلا ىلع دعاسي امم ضعبب فورحلا |
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 ةرورمغلو هيماعلا ةغللاب تنسو هيمجم ىهالو ةيبرع هال هغل تدلوت

 تاهاكض«ءمنع اواقانت مهيب ةلماعملا ديحوتو نيبرعتسملاب برعلا طالئخا
 ةمحازمو طالتخالاو حفلا يلاوشب و اهفورح ضعب ريخت وا ةفحصم وا ةفرحم

 يندملا عاتجالا ةرورضب مهتغل نم سيل ام برعلا ذخاو هيبرعلا ةغال تاغللا
 اوصصخ سانا اهنيودتو اهظفحل ماتفرذم رذشسعذتو دقفت نا ةغللا تداك

 اهضعب اودرفاو ةريغكلاب تكلا اهيف اوبتكو ةفيرغلا ةفالا هذه ةمدخممسفنا
 نم مهنموءامسألا يف بتلك نم منمو لاعفالا يف بتك نم ممن بتكب
 فاصوا يف بتنك نم منمو قاقتشالا يف بتك نم مهمو دادضالا ينبتك

 مزنمو تاغللا لصا يف بتك نم مهنموتافدارتلا يف بنتك نم مدمو ليحل
 3 بتنك نم مزمو ميصقأا يف بتك نم منمو ليخدلا يف بتك نم

 لاثمالا ىلع بشك نم مهمو يلفاملا رعشلا يف بسك نم منمو ميحصلا
 نم مونمو ثيدحلا هغل ىلع ىتك نم مزنمو نارقلا ةغل ىلع بتنا نم مزنمو

 بك نم مهمو طخلا موسر يف بتك نم مهنمو ةياورلا قرط يف بك
 ابطوقس نم ةعناما نوصحلاب اهتباتكو ةذالا تطيح ىتح نارقلا تاارق يف

 يردوجلاك م بتنكت لوادتو اورهتشا نم ركذلاب صخن امنوا, يف نيفلوملا ىصحن الو
 نكتس عمج هناف يداب زوريفلا دجملاو ةدام فلا نيعبرا هحاحص يف عمج هناذ

 مج رك يردا الو ةدام فلا ننام عمج هناف يقبرفالا روظنم نباو ةدام فلا

 ريسفتلا يف داجم ةئاهعب راهناف دباوالا ديق هباتك يف يلوغازا!نيسحلا نبا دمحم
 نا دجملا لوق قدصف دلجم ةباماهنم ةنالا صخ دقو هغللاو هقفلاو ثيدحلاو

 تادرنملا ظفح ناك الو اًثيشف اًديش ةقرفتم يا طيطامش تيهذ برعلا ةذا
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 يلع انديس نونموملا دانا نس لرللا برلا رام ىلع ا قطنلا نم يمال |
 نءناسلل ا ظفحت دءاوق عضويف ههجو مركو هنع ىلاعت هل هللا ىضر: بلاط يلا نبا

 ةعقر هدي يف دجوف دوسالا وبا هيلع لخدف ملعلا اذهل ةمدقم بماكوءاظخلا

 هتدجوف برعلا مالك تلمأت ينا لاق نينمؤملا ريما اي هذهام هل لاقذ

 هيلا نوعحري م بش عضا نا تدراف مجاعالا يندب ءارمحلاهذه ةظلاخمتب دسف دق |

 لعفو مسا "1 مالكلا بوتكم فو ةعقرلا يلا ىتتلا هيلع .رورمعإو

 هل لاقوىنعم دافا امفرحلاو هب: 2 نأ ام لعفلاو ىجسملا نع“ يدم

 رهاظ هلالث ءادسالا نا دوسالا ابا اي ٍلعاو كيلا مقو امهيلا فض فضاو وأ اذه حنا ظ

 رهاظب سيل اف دوسالا ابا اي سانلا لضافتي امناو رمتم الور هاظال مسأو رمتمو
 تعنلاو فظعلا باوبا دوسالاوبا عضو م مربملا مسالا كلذب داراورمضمالو

 هلي يضر مامالا ىلع هضرع بأ , عضو اماكراصواهتوخاو ناو ءابفتسالاو سجعتل او

 دق يذلاومن ا اذه نسحا ام هل لاقف باوبالا 3 ىتح ههجو مركو هنع ىلاعت

 هلك نال ٠ 41 الجر مهم هنا مامالا عضو ببسو وهغل | يبس كإذلف تون

 مامالا ذيمات دوس الا وباردصتو وغلا عضوف نوئطاخلا الا هو نيئظاخلا اللا

 رصنو نرقالا نوعمو ليفلاب ريهشلا نادعم نب هسنع هنع ذخاف هئارقوال
 نس يبأ عماجب ةيردنكسا نيفد ) جرعالا زمره نب نمح لا دبعو مصأع نب

 ءاج مث يناودملارمعي نب ىبحيو ( اهيلا بهاذلا راسي ىلع نيتلا سار ةكسب
 وحنلاو ةغالاو ةًارقلا يف رخازلا رجب ناكف العلا نب ورمع وباو يرضحلا مدعب
 رهو لعركا ايلا رفاوك | اج ولو هلقاالابرعلاتلاق ام.كيلا ىبتتااملئاقلا وهو ٠

 ءارفلاو يلو : ةب وارلا دامحو ىسوم نب نوراه مع ١ يبل د 2 يش مرتك
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 ديبعوباو ديزوباو يمحصالاو يءاسكلاوهي وبيسو ىبضلاو شفخالاو برظقو
 ظحاجلاو ليقع نب ةراعو مصاع نب هماسو ١ رثالاو يبارعالا نباو ىبرجلاو

 جاجزلاو ثكبلا نباو باعثو دربملاو يدايزلاو يثشايرلاو هيودمح نباو

 بجاحلا نباو ينامرلاو هب ولا> نباويفاريسلاو هيوتسردو يلوصلاو ديردنباو

 ينابفصالاو يناديملاويرشخزلاو كاعضلاو يريرحلاو يناجرجلاو اطيشنباو يرعملاو
 ابتك نيماعلا يف اوفلاو ةفالاو وعنلاب اولغتشاف ةرثك نوصحي ال نم مهريغو
 لك لاجر ىدصتو ةفوكلاو ةرصبلا يتسردم هاشناب رمالا ىبتنا م ةريغكا

 نرم ريثك يف منيب فالخلا عقوو ةيعرشأأو ةيلالا مولعلا قيقحت ةسردم
 نونف يف ةريثك بتكو ءالجا لماذا ءالع مهداهتجا نم ربظف دعاوقلا

 م.نعو ىلوالا روصعلا كلت لها هب رانتسا اممولعلا نم منع رشتناو ةديدع
 نيودت ىلا زاكفالا ةلدامءو ةرظانملا مبتبتلا دقو ٠ لصو ام ائيلا لصو

 نيدلالوصاو هقفلاوةرظانملاو ل دجلاو ةياردلاو ةياورلاو ةنسااو ريسفتلا لع

 يفاوةلاو ضورعلاو عيدبلاو تاوبلاو يناملاو قاةتشالاو ةغللاو دئاقعلاو

 باسحلاو ةسارفلاو ةئيلاو قطنملاو ( افارغجلا )نادلبلا ميوتثو خيراتلاو

 فالئخاقرطو مسرلاو تا ارقلاو لفل او للملاو ميلاف الا صئاصخو ةسايسلاو

 ءارعشلا تاقبظو ةغللا بيرغو برعلا باسناو مضولاو طصملاو ةاورلا

 ءاشنالل ةدام هلك اذه اولمجو نيب ومن او ءاهتفلاو نيثدحلاو نيرسفملاو
 ةردزبلاو ةرطيبلاو حيرشتلاو بطلا نم فرط ةفرعم ءىشنملا ىلع اوبجواو
 تالآلا لعو ليباكملاو سيياقلاو نازوالاو موجنل او برحلاو ةسدنملاو
 رحتلاو ةذبعشلا لها تاحالظصاو ةحالملاو هحالفلاو ةعانصلاو
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 ماقم وه ىذلا ءارشز الا مأقم هع دة سإ م الذ ريغو ءامم.سلاو تاييلطلاو

 لزعلاو دقعأاو لحلاو ىبنلاو رمالاو رجزااو ظعولاو ةغالبلاو ةحاصفلا

 0 أو 0 0 3 3 7 وفملاو 6 بيصختلاو

 0 ةورذ ىللعا ىلا ءاشنالا ىقثرا اهب لاغتشالاو داوملا هذبهبو هلف

 مأقم تكراكو مولعلا ن م نيءاضتملا باعكلا . نك فول ١ قرشلا ىف خف

 بدلاسأب ماع ىناك اللا م هةر ازولل تا "ل كو ةئاللا راد يف مأقم قراءاشنالا

 5 امحاص م اتاك "لوا ريزولا ىف ريبعتلا بورصو ءاشنالانو:ذو ةباعكلا

 . اريزو

 نييةيرفالا دامتحا ناك نونفلا هذه ىف قرشملا لها داهبتجا ردقبو

 اهل نوعضاولا ره مخأك ىتح رعشلاو ءاشن الا يف اودهتجا مهنا لب برغملا يف

 بدركبا هيف نوبتكي و ابيرغ افرصت ءاشنالا ىف نوفرصتي اوناك ذا

 نيىض ئعأ : نيب ةفلوملا ت افاطءتسالاو بوأقلل ةعلأ الا ىاونلاو ةعب رملارماوالاو

 سوفنلا ل تساو ةنكاسلا هللا كرحتو ةيلصلا عابطلا ل سل يتلا قئاقرأاو

 ناسرف هيف تضكر ناديم يف قرشلاو برغلا نبب ةقباسملا تناكف ةيئاعلا

 لوا م دايسااو: تايب 0 اوكرداذ ه4 اهلا ذأ دام ص ةءالملا

 غاو ةمالا ا 0 .اوروتسسم مولعلا ه لبس نيظيمملا ار ذولا

 00 موأعلا بلط يف دجلا ىلا نيمدقتملااعد يذلا اذهو كللملا

 نادللا مي وفنو ميراوتلاو بأد الا ن ٠ علضتلاو دعأو هلا طفح 2 لاوطلا
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 بصانملاو ةيلاعلا بترلا ىلا قرتلل اءلطت قالخالاو لزنملاو ةنيدملا رببدتو
 اوناكم ةيانعلا رظنب ةباتكلا قي رفل نيرظان كولملاو ءافلخلا تاكو ةعيفرلا
 بتاورلا مل نوبتريو ةمجلا فئاظولا مب نوظينيو ةلياجلا لاعالا مهنولوا
 لوألا رودلا ىتا الو نيماعتملل ًاظشنتو با انكلا ددعل اًريثكت ةريثكلا

 فنورلغتملاو راّوقلا ترثك يرقبقلا ءاشنالاو ةغلل عوجر ىلاعت هللا داراو
 باغتم لكى بتناو هتيجراخو قرشلا ةيلخاد ىف ةلصاو:م بورحلا تدتماو
 نم هبلطي اراث ملا دنع مهم دحاولل نأك ىتح بنكلا ةداباو ءاماعلا لتفب
 بارذت مالا ىبتناو اهيف اه ىلع نزلا تلففاو ةيماعلا ةكرحلا تفقوف هلها

 بنو تئابلا اهئاماع ديرشتو اهسرادم بيرذتو ةفوكلاو ةرصبلاو دادغب
 فيرشلا رهزالا الا ةيبرعلا مولعلا اهيف ظفحت ةسردم قرشلايف قبي إف بتكلا
 فعضأو انورق ةدافشسالاو !متلل هو دصقو سانحالا رئاس نم سانلا هيلا لحرف

 الا ىبتنا مم ةيضايرلا مولعلا نءريغك سورد هنم تاظب باطلا نع معمل
 يهو ةيعرشلا مولعلا مث قطنملاو نايبلاو وحنلاك ةيلالا مولعلا ىلع راصتقالا
 نوُئاقلا باتكلا راص رقبتتلا اذب.و ٠ دئاقعلاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا
 بتكا هل تلقول كنا ىمالا ةياغ ماوعلا نم ًايسف ةموكحلا لاعا ةراداب

 بهذ اذك عوضوميف ًاباتك يل 'ىشنأ هل تلق ناذ اهيتك ًالثم بناكة ماك
 ةلاد تاماك ضعب اهيف دازو ةلاسر اهنم ذخاو لئاسرلا يف ةفلّومل بتكلا ىلا

 نم مصفا ةيماعلا هترابع تناك اب رو هتباتكك يداعلا همالكو دوصقملا ىلع

 ن٠ ليلجلا باتكلا سيئر انيأر مينشلا رقوفتلا اذهب و ٠ هعباتك يف هترابع

 اذكه بتكي



 د 117

 مزال ناك ولوف هنا لاحلاو مولعم راص اهب امو ةرم مراتب متدافا | تدرو

 ةيفيكلا اذهب سيشتلا مزال ن اك لو صوصخلا هذه يف يذلا ريسأتلا يفرطنل

 يف لدا- نوكي فاو اهقؤةح تذخا مل ةحلصملاف كلذك ىمالا ثيحو
 ةفدلاب كلذ لوعفم نورحا هتقوبو ى ارت اع انداقي مزالف للاخ بترتلا

 هيشا نايذهحلاب ءاشنا اذهو ٠ ريخ أعلا نم رذحلاو ةيفاكلا

 ةغللا رقبقث بابسا نم ةيعخرلا تارب انما ىف ةيكرتلا ةغالا لاعتسا ناكو

 تبترو ةيبرعلا دالبلا عيمج ىلع امتوطس تدم ةينائثعلا ةلودلا ناف ةيبرعلا

 دنع ملاغشاءاضقل ةدكر رآلا ةغللا|عتليلادألا ر اضاف كرتلا ابيف تفظوو نيواودلا

 وا ىربكة سر دم فل ةقبا | ةدملا يف تاغ! لصحي ملو ةباتكو ةبطافشابب ماكحلا

 0 ءانا هأوفا نم اهنوفقلتي سانلا ناك لب ةيبرعلا هغللا مياعتل ةيلوا سرادم

 ف تيوقب اذلو برغأا الا هتا. ٍ.طاخم يف ةيرعلا ةقيرطلا ىلع قبي ملو موبلهأو

 دقو و ةرتقلا كالت يف ةيبرعلا ةغللا تمدعل رصمب رهزالا دوجو الولو ةيح ةغللا
 نيب لمهتسملاو ةايحلا قمر رخ | يف ةغللاو رصم اشاب ىلع دمحم موحرملا كردا

 مونيب دقاف مسرلاو زومرلا هبشت طوطخب ةيوعتسم ةيحالطصاتارابع باتكلا

 يف دهتجاةرهزالا لها نم ءاماعلاو» :اهبنلا الا هجين ةرابع تكي نم قبب و

 ميمجج نم سأنلا هيا عرهو رهزالا ظننا اهداريا ظفحب يتلا فاقوالا ميظنت

 تقرتو تنام تناك مولع يف سورد هيلا ديعو بالطلاب رمع ىتح راطفالا

 ملماعي و مهفطالي ذخأو علخلا مييلع ملخو ءاماعلا هيلا برق مث اهبلط سانلا
 ى اوتفاهتو رهزالا سانلا قشع ىنح هلهاو امل! ف رشل ا راهظا مركتلا ةلماعم

 نيحالفلا ءانبا نم ريثك هيلا رفف ةيدابجلا نم هلها ىنعا مع هيف لعلا بلط
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 يف اورشتناو رهزالا يف نيماسملا نم فولا غبن اذهبو ةيامح املا اوذختنل دمعلاو
 مهلا رضحت“او نيب رصملا ءانبا نمريثكلا اهيلا دشحو سرادملا تن ح٠ دالبلا
 مفعت سي ردتلانكاما تذخاو فراعملا سانلا قشع ىتح نيبدّولاو نيماعملا

 ىلع مهئانباب سانلا محازتو فايرالاو ندملا يف سرادملا حنش نا ىلا داعتلو

 امتاوزنا دعب ةغللا ترشتناو نيب رصملا نم ٠ ميظع بناج اهيف ىبرتف امباوبا

 ةيمسرلا تاررحلا ثراصو ةكرتلا مالقالا تكرت مم اهرخ ا دعب تمدقنو

 رهزالا تي نيماعتملا نم فولا بلو 7 رغ امدقن ةغللا تمد ةيرع اهلك

 - 0 نيئشنملا نم ريب ددعأ أنماما دج ود راص ىح سرادملاو

 يف مهأرأ نم 0 0 هولا 6 ةرارس و تةةلعو ءاشن مالا

 بارعأ نمنينواعم لاو ئ:ريدملاو ونيروم ماو باعكلاو ةأمقلا نمن الا تارادالا

 ةيبرتو ةيرصملا سرادملا ءانبا مش اما طابقالاو دكنر الأو سكرجلاو كرتلاو

 الد مدقل ىلع ذعاسم ربكأو ٠ فراءملاو رهزالا لهأ نم نينطولا ةذتاسالا

 أه ترفسلاَف ةيبر ملا م,تغلب 0 ورشي يتلا تكلا نوك ءاللضغأاو تنكشنملا

 لوصا نم مه.ماهذا ىف حرامي ةيبرعلا تار حلا هل ملل تبرتو ب 4 ءاطلا تاكلم

 يسم ءاشن ال ين سرادملا لها ىلع رهزألالمامدلو نومدلا دعاوو اوذو هللا

 هدا وشم ىنم دحاولا نهذق رغصلايف مر ل 3 ن ارقللن يبر هزالا ظفح وه دحاو

 نس َ ءأيلأو ءارصمل 'ذ شافو قانا بوأسا عدبأو ةحامفلا سوماقو هءالملا

 ءاذنالانتارم ند هيبته ىذا مهيب أب 2 هةضراعم 8 ةراح | معلا لكو ةب اذن

 ىتلاةغالبلا ناكرا نم انكر هب عراضب ميدب ىنعم نع يصف مصفا الو هبناج يف



7: 0 

 مادا ىلا ةحافلا نم هتبحص

 تاماكلا قارآسا ةرثك لوالا نارماالا ايناث 0 ةخالاب مجري الو

 ىبال يلع انديس لاق دقف ةياطخلاو ةياتكلا انتابطاخم يف اذا م سأو ةيدحالا

 ىنعي ءارمحلا هذه ةطلاخي دسف دق هتدجوف برعلا مالذ تأامات ينا دوسالا

 ترثك رق ؛ارمملا هذه نا ك0 نب دايز هل لاقو ٠ مجاعالا

 مالكف ممالك هن نوفل امش مل تعضو ولف برعلأ نسلا نم تدسفاو

 لوهث ةغلل دسفمريغأا 57 ملغم فرا ىلع ةجج ربكا دايزو مامالا

 م.:اةولامو اهملا نوأةتني يتلا هغللا لها عابط نما مهفولامو موعابط نع املهال

 جرادلا انمالك ديس لوخدلا رثك ىتح مهانطلا> نمع لقنلاب انيلب دقو

 ْ هيف لودي باعلا بك دحاولا ىرتف ىممرلاو

 دقعب ممر هب ذوخأملا رارتركلا ء ءائب ٠ /؟ ةنس ربعسد ١ا/ يف

 ةنايمقلا ّراعت تاروباولا نوشب نالف .تاجاوملا كنب نيب 0000 قافتا

 ناد:موقل وقل عم مقافتاب مح غب رفتو ىأاملا يرو صأرألب | ةوقو دنع ةيقرشلا

 ةراداب ةمزاللا وتيزوبدلا اومدقل نا مزلي كرمجلا ىلع يكارآي ام دنع
 مولا تهجوت  هلثم هباطخ يف يماعلا لوقيو - اهبجوب ةلماءلل تارانفلا
 ةحاحزو متدوأ 5 ةرطقب هيشمرفلا ةءشير يناطعاذ هتيزو هتيطعاو روةكدإ

 ناهدلل دوي ةغبصب يل رماو توه بوب> نم بابح تالثو نيرساج

 ينيطغينا 00 مو. اوهو فخ هزتامو رأاو فطاتدمرأأ تدجو طاع ءاادو

 ىلع يثام ينا فياش نالا اناو تارتنلاب دولا ريغيو ديد روقو

 يو ةطيارب و ةمز+و ه:كجو نواطنبب لجر ى رمأما فكاوو راوث للا



 كاش

 نوتف اهدعبو ةيدلرفا مادم 4.4 رود هفلحو ناشدت ا روأو ف ةراملا

 م هفلَ دعو ييتمفل او كلا لد هدحاب ص

 درع ليوم ةرواحما نوطنا نق 5 0 انتا ودل 1 وللا 2" مأ نوفاتأاو فارغ: -أأ 4 ةهجج

 ينءو وسوم انيلع رم رأب نارا منع كلءم ًافقاو تنك انو ليتوهومشلل ىزاحلا
 ميو ركسملا مز هو هودنال ناكأر نسح ريعكردلا مهمو ىف ا راش او

 ني رأم ةطسوملا ةي1إ نوبهاذ

 يفشي انبرو زيرهبلا تامع موي نم تفخ ةكت.لا هلل د.حلاف ٠ راكود يف

 ايلظع ارةبق ةغالا ات تار ةهشل : ماعلاو صاخلا ناد ةلواددم تأ م5 هلق

 تاغللا ىلا ًالوا مولع تاحالطصا لقن ةغالا توم بجوملا يناثلا ببسااو
 لدح 5 ةيداحأ هغل 4 هب ا ىلا ة ةمارع ١١ ةغالأ ٠ نه نيودللا لقن 1 ةدنحالا

 ةغللا فراق ىن يخط ولا خيراتلاو نيدلا ايعمتو | هنل تدقف ددف ةما ةبأ ىف اذه

 مىسل لودر ياسو ةغللا لقعي 2 رأاو دسملاب حورلا طادترا نيدلاب ةطيترم

 عزنو ١ عم ما 30 لقف ةدنحالا تاماكلاب ' لتما ىتم ىتم ممسلاف ردبلا لوسرو

 قرطب لخد امم ماوملا نمل عومسماىللدب ةيلصالا ةغالا نم اهردق هنم
 بعكلاو دئارجلا ىأر ىتءراظنلاو ٠ ةياصالا ةغللا نم هن اك راص ىتح معسلا

 5 م 1 رس
 ٠ ةمأع أرأط أم ىلا هلو و اضأ نوذلا ىل ىلا !ىلصوا ةينينحالا تاملّذلاب ةءلعم

 را أعلا الهر رو اي هنأف ةماعلا ةغللاب ذاجسالاك ة هاد رح ىف لصفر تا هأو

 8 مسأا ىلع *#ىراط# ىش هب ل ةنداعاا 4م كم لا و 1 نع ةرامع هنال

 لزرع نوربعب موأعلا موسي ردت دنع ٌةذتاسالاو ءاململا نا ىرت الا رصبلاو

 رؤي الو موأعلأا ة 4فب كلذكو ناوتحالا ى أ ف ةماعلا ه هغللاب ةيوغلا ةدعافلا
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 ةغالا قيرط نم انرضي يذل ذ ٠ ةداتمملا هتنل هنوكل مماسلا نهذ يف كلذ

 اذهف ةباتكلاو ميلعتلاو لكتلا يف اهياءراصتقالاو ميلا مولعلا س25 لقن ةيماعلا
 كلذ نم ىلاعت هللاب ؛ ذوعنو اماصا نم ةغلل وم

 ثادحاب !هتومو ةغللا نيب اواوي نا ةيفرشلا مالا رمأب نيئاقلا ىلهف
 وا ةيبرعلا مب :هل نيب اوعمج نيذلا سرادملا لضافاو رهزالا ةأمغ نم ةيعمج

 ب وايكلاو ةيبطلا تاحالطصالل اوعضيل ةيبنجالا تاذألا نيبو ةيكرتلا

 :هج وأ اذناذ مولعلا كالن سردت اهب ةربرع هايما مالكلاتادرفمو ةيسدنحلاو
 يف هتلص> يذلا ام هل انلقو يكرفالا حالطصالاب ءايميكلا لمت يوايكب نالا

 ٠ نايسنورتسالاو ٠ سلكلا تاتوزا ةفرعم ىلع تاصخت لاقو ةنسلا هه

 فتراتالبلا ديسكوا يلو ٠ قيئزلاو ٠ دوصلاو ٠ نيتيللاو ٠ تيرابلاو

 ةضفلاو ٠ صاصرلاو ٠ تونزيبلاو ٠ ناتيتلاو ٠ مويريسلاو ٠ مويدالابلاو
 نينتلا رضحمسا نا ىننكميو نيليتيماو ٠ ايرتيالاو «٠ نيمولوالاو ٠ ايسيئةماو

 كيتوزاريتياو ٠ كيرديارواكر يتيالاو ٠ كيتيربك ريتيالاو ٠ لؤكسلاو

 نيكزاسالاو ٠ نيسورإلاو ٠ نيفروملا راضمتعا ىننكي 5 ٠ كيلخريتياو

 دوولاو ٠ روفسوفلاو ٠ ةيلاب رك لامتسا ىلع ًأضيا تاصخحنو نإتالاو

 مسالبلاو ' ةينوك" 'الا تايكرملاو ٠ تيب رايلاو ' مويسائوبلا ديسكواو' رواكل و

 ونيكلاو ٠ نيتالوسلاو ٠ نيسلاسلاو ٠ ساديرتلاو ٠ نيسكوتوركيبلاو
 مويديريالاو ٠ مو.”والا ديساكأ ةفرعم ىلع تاصت كلذكو ٠ نيرتاربولاو

 موي رثيالاو 5 والاو ٠ موونمولالاو 'مويسنورتسالاو ٠ نيجوردبالا ديسكواو
 روالتلاو ٠ تييوسلاو » مويساتوبلاو ٠ نيتاليلاو ٠ مويدالبلاو :٠ هويرابلاو
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 موينوك دز و *مويدورلاو ٠ مويفيسوأحلاو :ناتبتلاو ٠ مويروتلاو ٠ نيتسخبوتلاو
 نوبركلاو ٠ مويمداكلاو ٠ مويدانافأاو ٠ مويدوصلاو ٠ مويريسلاو ٠ مو.ايلسأاو

 مويسانغملاو ٠ مودبللاو تلابوكلاو | ءو.بمولكلاو . رولكلاو ٠ 0 يسلاكلاو

 اهيلع ثنفقو اباك تاديكوالا هذهف ١دويلاو ٠ لكينلاو ٠ ن.دبلوملاو

 كيااسكو الارشا رضا نأ ينن ؟هيف ابلك ديتا,الا ريضت ءكلذك تاصخو

 كيروب ورتفو ٠ كيردياونامسو كيواجو ٠ كيرديأ مورب د ٠ ك.توزالاو

 تلصحتو ٠ كيردياودويو ٠ كيرديارواكو ٠ كيتيربكو ٠ كيروفسومو

 ضمح فرعا ثيم ضامم"الا ةفرعمو دوصلاو ٠ ساتوملا تاراوب ةفرعم ىلع

 َكينيكيرتسالاو ٠ كيمسوالاو ٠ كينوكيس يتوزالاو ٠ كيتوزالا

 كيتوبذيمالاو ٠ كينوهتنالاو ٠ زونوهتنالاو كيتسوكالاو ٠ كيرايتسالاو
 كي روبسالاو ' كب رديلاس * والاو ٠ كدلالاو ٠ كد.:دوالاو 1 كمم”والاو

 كيموريلاو ٠ كيرديا موربلاو ٠ كيرونايسارابلاو ٠ كيسكوتوركيوالاو
 زوزوفسوف ثحتو ٠ زوتوزا ثحتو ٠ كيلوبلاو ٠ كييروبلاو ' تيكا

 كيسايبسلاو ٠ "0 ,واملاو ا ا ٠ كل دس واو

 كينايسلاو ٠ كيرديا نيلسلاو ٠ كينيلسلاو :٠ زويايلسلاو ٠ ك.سيلسلاو

 تليدأا بببأاو ١ كيرديب اوبس ادمعل ٠ كيلينايسأاو ٠ كي رونايسلاو

 كيروفرفلاو ا يبس كي ردياروتفلاو
 تايث ربكسلاو ٠ كيئيسوفلاو ٠ كيسنماكللاو ٠ زود ربكلاو
 كيلاتفنوتي ريكلاو ٠ كيلوكلاوتبريكحلاو ٠ كيردباوتبريكلاو
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 كدوتوركحأاو ٠ كيلاسكوارواكلاو ٠ كنويركلاو ٠ كي ريماركلاو

 :ء كينايسرواكلاو ٠ زورواكلاو ٠ كي رديارودلاو ٠ تااركو/ لاو

 كينبالاو كيئاب كو كيفونكلاو ٠ كيذيكلاو كي بموكلاو ٠ كي رتسواكلاو

 يرانلاو ٠ كينوكيماتولاو ٠ كيدبباوملاو ٠ كيزينقنملاو ٠ زونةنملاو ٠ كدلاملاو

 هذبف كيدويلاو ٠ كيتادرولاو ٠ كيتواينلاو ٠ كيسوم يرانلاو ٠ كيك

 تاسولس ةفرعم ىلع تلصحت كلذكو ٠ اهتفرعم تنقلا اميمج ضامحالا

 رويلياسلاو ٠ مويساسأاو ٠ نيتيللا تاسياسو ١ ايسينمملا تاسيلسو ٠ سلكلا

 مويرؤسلاو ٠روناوسلاو ٠ نينالوسلاو ٠ نيسوسلاو ٠ نتوكينسلاو ٠ مويئيلسلاو

 تيرابلاو نافذ رآسالا تافسوف فرعاف !ماك تافسوفلا ةفرعم ىلع تلصمتو

 ٠ لداعتملا سانوبلاو ٠ يدعاةىوكسيس تيرابلاو :زينةنملاو ٠ نيمول الاو

 8 ديربكلاكاذكو:يدعاقىؤ ستي وكلاو:لداعتملادوصلاو ٠ صاصرلاو

 اباك تارولكلاو ٠ لوطي اهركذو اهلك تانوب ركلاو !منايبل ةجاح الو الك

 ًاضحم ًايبنجا كمي راص هناريغ# يشب اذه ىلع كم لبف كلذ لكب ًالاءترصو

 لباقم ال ءامالا هذه تناكو ضرف واف هنف يف ًاصوصخ هننل هتفرعم مدع

 اهتاقئشمو ةداكلا في رصتتل مزاي امو اعومجو ءايساال من ةساعلا ةيعمجلاذ امل

 باب اذهو كلذك سدنملاو هنف ىف ةيدنجاءامساب انباجأل بييطلا انلأ امس وأو

 ةمالا ثحن يذلا اذبف ٠ تاغللا نم اهيلا تغرفا ام ىلا اراب وحتو ةغللا ةتاما

 الو رويوفت مش ال ءانبالا علطي الع ميلعتلا ديحوتو ه:كرادم ىلع ةيرصملا

 ال ةدعاذ ال ماعلا يف ةديدج ةغل يييعلا جازتمالا اذهنم نونوكيو بناجا

 هباتكوا هنيد فرعي نا نيما-ملا ءانبا نم اندع ىن الا ىلع زعبو طباض الو
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 يف هءمجاب قرذلا مقو دقو ٠ كاذ ذا ةيبرعلا هل مزراب ضيراع ل ه- ايتحال

 رصم نم قرشلا لا>رو نيقيرفالا برغلا لاجر هءمردغنيف رابتلا اذه

 لقني لك ذخاو ةناتسالا ىلا دحلا ىلا قارعلا ىلابرعلا لل>اوسملا ماشلا ىلا

 ةيانع يف مظع لمالاو ةجخولا بقاوعلا يف راظن ريغ نم هريبعتو هنأ سأب يبو روالا نع

 بتاكم متأل نرالا ةياعلا هتمه هجو دقف مركالا ةفياخلاو ظعالا ناطلسلا
 ةيئرت وا تناك ةيب رع موتخأب ةيرذ لدا نك ل يرول أ ميج يف هادا

 ةيبرعلا ةغللاب ص ؟رْاو دوكلاو كرالا ءانبا ند دارفأ مح لمت لصح ول نأ دونو

 نءيلاو قارعل 0 يف ةيبرعلا تايالوااو ةيضقالا ةيالول نيلهّوم اونوكيل

 في رحت ًاعفد مب :هاب منيب نوضقيو م هاوكش موصخلا نم نووعسف زاححلاو

 هيب رعلا ةغللا 1 تاتاذلاو تايانلل اء مقاوأ رغب مهرب احا وا نامحرتملا

 يو:عم قارط نم ةلودلل ها حا اربع برعلا يح فو اصوصخ كرتلا ىب ف

 شالا يور.دخلا انريماو انيس يديا نيب نوذقاو انناف نب رصملارشاءم نحن اما
 ظفحل ةيعسرلا دالبلا ةغل ىلا هتانع هيحوت نيسعلم ةءارضاا فك ١ نيطساب

 امو نينسلا نم دوةع ةعست اهراشتنا يف اوؤرص ىلا ماركلا هدادجاو هيبا رك

 رشنو سرادملا لاجرو هاماعلا نم قدرشب اهيلع ةظف هللاو ةغللا ةطايح الا كلذ

 هلاهتساو هب ذخالاب تيروالاو ةذمالتلا مازلاو الواف ًالوا هنوررقي ام

 تاغللا ةلخفح نم قيرف نييعتو م عماأج 2 اهب مواعلا سيردتو

 ةيبنحالا بعكلا نم ذخألل لهأتب ىتح ذيماتلا مزلت يتلا بمكلا ةمجرتل
 هذه ايحت هب هحوت نسح هتماخم نم مدعن الو اهنم 54 هتغأ هناقثا دعب

 . نردحو هتياذعب عمجا برعلا خيرات لب رصم خيرات دج ةيدبا ةايح ةغلل
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 هلوعب هداني نيبرصملا عي .مح ناسل نان هباعر

 اطيطامش تاغللا نيب تبهذ دقف انتاغا م ل ريما كارد

 اظيرارق ديزت نا يضقي كماعو تددبت ريما اي اهارن اشاحو
55 

 ةينطولا ةعفارملا

 ( ةربخلا لها ريرقت )

 ةقيفح لداءلا ساجنا ةئيهىلع نوضرعي مهئاضماب اذه ىلع نوعقومل
 ةلاح ىلع انيدياب ىتلا ري راقثلا ةمجارمو ةيرصملا رايدلا ةحايس نم هب مهفلك ام

 ندملاو ىرقلا انلخدو ىلبقلاو يرجبلا نيهجولا انفط اننا كلذ انناكسو دالنلا

 اهعئانصو دالبلا ليصاحم نع تابثألا ةاقثلا نم نيلئاس راثالا ىلع نيثحاب

 فولالاو ةفلئخلا سانجألا لاوقا قيبطتبو اهترامعو اهتراجتو ابعرا ازمو اهفراعمو
 توه ام انهتنتسا مريغو نيب رصملا نم ةفامل

 ةرقبقلم تناك ي رجلا رشع يداحلا نرقلا ادبم ىف دالبلا نا - ًالوا

 مهرطضت ام الا عرازاا نم اهب نبك مل ىتح اهيلاها لبجب ةعارزلاو ةعانصلا يف
 وس مولع مالا لقا هيف نوواسي أم الا ةعانصلا نم الو شاعملا ٌةرورض هيلا

 ةبرخ دالبلا تناكف ٠ ةلالا كلت يسب ةمدقنم تناك ابئاف راهملا ةفئاط

 روب اهيضارا
 نيمزتلللاوفاشكلا دادبتسال ىضوفلاب ةبيبش تناك ةموكحلانا ب انا

 الو همزلي نوناق الو ءاشل نر مف ءاشي اه كحي دالبلا نم هيف وه اب لك

 نوببني ىلاهالا ىلع هناوعاو هعابتا مزتلمو فشاكل ك طلس دقو هعدرب عرش



 نم نولتفيو ةيشامو لوصحمو ةضفو سهذ نم قارو نسح ام مهسفن الو هل

 ءالفن الو نما الف نانا ول اوك ةعامج وا ناك !ًدرف هلتقب مرمأ
 ءابقفلا الا ةباتكلا فرعي الف يلاهألا ٍلعةطلستم ةيمالا تناك - اغلا

 ةككر تارابعلاو ةحيش طوطخلا تناك كلذ عمو طابقألا نم قيرفو

 /دارفا هاماعلا ناكو ىرقلاو ندملا ميمج تمعف ةلاهجلا ترثك ةيمألا ةرثكبو
 دالبلا يف دوجو مل نكي ف ءابطالاو نوسدنجلا اما

 ةمصالات ويب تناكف ةرلا ادوقفم مظنتلاو : ناجل ا هابي

 فلا ىتئام نم رثكأ اهنكسي الو ةرثاكتم اهتنوفعو ةقيض اهتقزاو ةمحالتم

 ندللا ةيقبوسفن فلانوثالث اهنكسي مجحلا ةريغص ةيردنكساتناكو سفن

 تناكاباكو ىربكلا ةلمفاو ديشرو طايمدو ةروصنملا ادع ام فيرلاكح يف
 قرطلا ةرذق تويبلا ةقصالتم عراوشلا ةقيض

 عرالاو روسجلا مدعل اهقرغيف دالبلا ىلع ضيفي لينلا ناك -اسماخ

 تيقبول اذبحو قرغلا نم ارارف اهنوعنصي لالا ىلع ممك اسم نونبي اوناكف

 باع مر لقاب فرغت تراصو دالبأا|تطببف ا>ابساهوعطق م.نافلالتلا كلت

 لينلا ناضيف نم روسجلا نم
 ىلا رضح يرجشلارشع ثلاث نرقلا نميفاغلا دقعلا رخ | ىفهنا -سداس

 نم بابسا ةدعابيف ثدحاف ابياعاليسالا هلمتو اشاب ىلع دمحم م وحرملا رصم

 هو قلرمعلا بابسا
 قوقحلا ظفاح نوناقو مات هاظن ىلع ةتباث ةموكح سسا هنا - ًالوا

 عنتمأو دداو مكاح ىلا ةمالا ةييزا دالمأ | ءاحنا عيمج -- 4 دحوو

 ضي
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 لاوحالا نمفشاو جرلاو جرحا

 عو ن سرادملا مشو لاجراا ىبرو نوصخلا ىنبو دونجلا دنج - ايناث

 دوور الاو سكرجلاوبر لاو كرتلا نم اريغك مرو سوفنلا بذهو ةلهجلا

 ءاكحالا ةيلوتا نييماشلاو طابقالاو

 دنملا نم فانصألان م اريذكر ضحتساو ةعار زل !قاطن عسو شا

 الاأابب موقب ال ةييظع ةمدخ دالبلا مدحو ابوروأو لوطانالاو ماشلاو

 العلا كولملا

 لباعلا تفو اهيماعمو ابوروا عانص .نرم اريثكر ضحتسا -اعبار
 ةيندملا امنع تربخا يتلا ةروصلا ىلع دالبلا ريص نا ىلا تاقيربافلاو

 موحرملا دهع نم هرثا ىلع اورجو هدعب نم ماركلا هانبا ءاج اس ماخ
 ثدحاف يناثلا اشاب سابع انيدنفا ىلاعت هللا ةءاعرب ظوفحلا دهعملا اشاب ميهاربا

 ىتح ماظن نسحاو انوناق مقلو ةنيدم مظنو ارثاد ددجو ارْثا دحاو لك

 بيترتو نيناوقلا ماكحاو ماظنلا نم ابيف امل ةيواب وروا ةكلم اهناكرصم تراص

 ديدحلا ةكسلا قرطريغكتو اهريونتو قرطلا ميظنتو ينابملا ةرثكو ماكحالا
 مم دبشي «ىثالو هايملا تاروباوو لينلا تاروباو ءاشناونوفلتلاوفارغاتلاو

 ماعلاوصاخلا ا_ميئشنم لضفب دبش ىتلا ةرضاحلا ةلاخلا ةيؤر نم نسحا

 نيب رصملا يف رقفلا ةرثكو ةعانصلا ريخأت تبجوا يتلا بابسالا يف ثمجبلاب و

 لود نيبو ةيرصملا ةموكحلا نيب ةيراهتلا تادهاعملا تدقع ال هنا نفح

 ىلع اولبقاو يناهألا هيلع مث رصم ىلا برغلاوقرشلاعونصمب <يبحو ابوروا
 ةيكاحلا ةلئاعلا هتنب ام اومدهف معاتصو معئانص اوكرتو ةيبنجالا عئاضبلا
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 تاقيربافلا لافقال ترطضاف مهعاسم ةييخ اهلاجر لاما اوسكعو ةليلجلا

 ئيشف ايش عئانصلا نوتيمب يلاعالا لاز امو اهعونصم يف ةبغرلا مدعل لماءملاو
 ام لكو يناوالاو شرفلاو سبالملا_تراص ىتحريفلا مئانص نم ذخألاب
 تنام اذهبي و ىناجالا ةعانص نم ثاثالا تايرورض نم ناسالا مزلي

 رابقلا بعلو ةركسملا ةبرشالا يف ن ويرصملا كسها مث ٠ ايو اًنوم ةعانصلا
 يبنجالا اهذ>او نيرماقملاو نيريكسلا كالمإ تبهذو 5 انارسخ ورث

 ةموكملا ىلع موللا الا يلاعالا نم ععسن الو ٠ اًنيش نوكلي ال ءارقف اومبساو
 دوجو تيس اهيلع نومولي مهم اك نيرثاا كنتبتو نابشلا روب: يف ةيلحل
 :ابيئشنم نيدب هتمزلاو هنيد نم هتاقن عمم ابف عت اذا يتلا ةيبنجالا سرادملا

 ةلظفاح ةمزاح ةلفقيتم اهناف ةرضاحلا ةموكحلا اما هاندهاشو هانققح يذلا اذهو

 اهي ويدخ راكفا ىلع ةيراس اهنويد, طيساقت نم مزلي ام ءاداب ةماق ماظنلا
 سفئالا ظفحو لدعلا حانح طسبو ةيرصملا ةمالا ةيقرت يف ”دجملا فعالا

 يريدمو ماركلا هراظن ةئيهو نطوتسم وا نطو لكل لاومالاو ضارعالاو
 هيلع مقي ةموك-> لضفا يف نوكي ام نسحا ىلع اهيرومأمو هدالب
 لك نم نيئربملا هلاجرو سلجلل مارتحا لكبو ٠ ناساوالا ناسحتسا
 هالعا ركذ اب ريرقللا اذه انم لك ىفما سبع

 سلجنا رارق

 تاهتشا يتلا تايثيحلا نا ١تاوه ا ركن قوقحلا ةيكحم سيئر نحن

 نوامتةيفيح ىلع ءانبف ةقحلا نيناوقلا 'هعبمفل ام محلا يعدتست ىوعدلا اهيلع

 بيداتلا ةن ىلع مهتلاحاب كن ريغلا عونصم موعبتلو ممتانص يف نطولا هانا



 دي 1

 لاملا اوعاضا ىتحءاأو مالا عم مرد 4 ه:.> ىلع ماو ١ ىلاونل | كح ردصتل

 4.:.> ىلعتا هل ق ١ اوعدترب ىح دارت 8 وداد |- ىاإلا ناسأ ىلع, هرزعما محن أًةمأأو

 فيش عتلاو «موألاب حا جرد رقمك سر ارم ىلع م أو لمتلا يف مهروصقت

 سرادملا ءاشنا٠ نمهيف اورصق أم ىلع ملل ارجزةءيلظ» ١١ ىاالإ مالا ىوذو ءامنغ اكل

 م يرو مرة ىلع ”ابمفلا» ءانباو موئانبأ ةمدرأل ١ ةلهالا ةمنطو ||

 مما هزه هيب 6 : ميعاد عرقل ذ 2 اةدسإلا لع كاألذ ليمتو مهتافوأامو موةغْلو

 ةيرملا تايءمجلا متث ىلع سانلا دضاعتيل ةنكاسلا عابطلا كريو ةدماخلا
 ع ةرا ناف مهلا هجوم ةمو لا ىلع مرنم هحوملا موللاو ' ةمالا ءانباةيد رتل

 تا.ءومخلاو ءا.:ءالا اغأو ١ انا عيت هيي رن رت اهيلع 0 لب نع ضرآالا يف 5

 تلا يما ورخلا 1 تا.ومح تكور نأ ةمرؤلا هل هاذ | قى ةلود لك 2

 ىح أطل 6 ةينحالا كالاملا ف ترحشلا 0 ريرفلاو تدوزلاو

 ىصنالا نءيصلاو دعهلاو ةش.لاو .لرادوسأاىلا تزائ>او انثدالب تاو

 مم ءارحأ لوس ىف قدنت ءامضغالا أَو هأ ىل ه اءأو هلودل 1 أ, 3 نضع

 ريصقملا هم دقنلا كو أ,عردن كلذ نَح هم دما | مرو 017 ةدالا 2 اامدأأ مسأب

 فكيماسلا ءانبا نم اهلخدي نم لقنت يتلا ةدبنجالا سرادملا جنن يف اهيلا
 ةدضاو :تياسمل ةموكملا ناف !مءاها نيد ىلا هنيد نم دوهمأاو ؟ذؤنرالاو

 كلذ نع نالاسملا هأ ١ أامأو هر هل وأ هدوبتوأ ههأس) ىح رص اذ لك ىلع

 هدر نأ ذاءسالا ىعف كااذ ْى رصف ن 59١ نا 53 ل ىذد ناو اندلا ىف

 ةموكلا ناف ةينيدلا تايجحاولاو ةينطولا قوقحلا ةفرعمو بيذهنلا اصب
 .ٌ_.رأط أون ىلع بهو تا.يخألاب ةاع يش الو هن لمع كر أغنز رمات ل

 ا تكة
 اسس وس سس سسوس وسلا



 دك و و4

 باكتراب احا رمأت ملاكو طبرلاو طبضلاو ماظنلا ظفح ال اهيلع امو سانلا
1 

 أهلا ةجور ىح ةينحالا سرادملا ىف ف هدأو لاخداب انين 5 مت تامروملا

 دتع دعب سرادملا هذ ضرعت ةموكححلل سيلو ءاهن-١أ هاله مول
 هذه ىلع ءانبو ٠ نيدتلاو و ميلعتلا ةيرحب ةيرب .يضقث يتلا ةيناطيتسالا تادهاحملا

 نواهمم لك قامت“ او هنطو ماما يرصم ملك لوب مغ اباك تايثيحلا
 رجزلاو ممل ريزعتالرماةءوا قسافوا شاش لخلق فرسموأ

 بدالاو لففلا يلوأ ماسقالا هذهيوأستو عومجل بذبتي ىتح ديدشلا

 نطولا ةحاس ةءاربب كن امك م.:اوعاومملضأفاو نيب رصملا تاوذ نم لاكلاو
 نوابتلاو ريصقتلا ةبسن نمءارغلا ةموكحلا ةحاس ةءاربوةياؤسم لك نمزيزملا

 ذاجالا فلكتو ٠ اهريغو ةيعسرا ىوعدلا في راصم مفدب ةيندملا مزانو ءاضغالاو
 بيذهتلاو يبنلاو رجزلا ىلع رار الاوءاكحالا هذه ذيف:تب ةيلحلا دئارجلاو

 . بوداو جوعملا مايتسي ىح حابغأا 5 حالصلا فرط ىلا داشرالاو بيد أنلاو

 ادي ةمالا نوكتو عناصملاو لماعملا فل ءاينغالا ممتجتو لفاغلا هبنتيو قسافلا

 ..ةناوع اقر - يبت !متورث اهب ظفحتو !هتيندم ةموكحلا اب ىنبت ةيوق

 ةيانملا ةيكحل نا ؟ الملا ىلع بابكنالاو نوابتلل - كلذ دعب اورصق
 لوصولا نم هاب مذيعنو ءالقعلا ةرئاد نم جورخل اب مباع كحلا يف قملا
 نا لبق ةيناملا ىلا ةنوكسملا ملاع اوقيس نم ءةاذبا مولادوسل ةراغلا هذه ىلا
 |. وعم ىلا ةمكاملا رض ةمياظعت مق ساحملاو اذه ٠ مه ريغ ناسنا الخد

 لها عض ىلع ىوقيل !هتبانعب ذاتسالا دعاست نرااهوجريورظنلا اذه قح

 يف أريد -جابركلا هلعفي الام سوفنلا يف لمفي مالكلا ناق ءاوهالاوداسفلا



 ضي

 قوذحلا ةيكحم سيئر ١1٠١ ةنس لوالا عير ؟

 حاجي ةراشب

 انرشبت اطنطو ةروصنملاو رمغ تيمو قيزاقزلا نم تك انيلا تدرو

 اسر تاركسملا برش نع عجرو ذاتسسالا عيصنب مصننا سانلا نم اريك ناب
 اًئيشف ايش اهنع مجري ىتح ركسلا ةجردوب غايب ال ادح هل ذختا مضعبو
 1 ذاتسالا مهب ىتح هيلع مهام عبأب نورعشي ال اوناك مب :أكو

 تدرو اكلابكلاو لضفلا ةيلحب .هنامو ءانبا ىلتل بح هحمن يف صام

 يفلعفت سكب ملاوماو مفرش اوعاب نيذلاىراكسلا ضعب ظيفب انربخت ىتك

 خيام سانل !نمز و راوتي ماو شيشخلا سيب ف رانلا لعف مهتعص كالهأ

 ناك ناو * ءال هو ميلع ذاتسالا عي يِنْسُن نم ردكلاو و منا نم ةلاح دشا يف مهو

 هللا ءاش نا اوباتو اوحصتنا رهارن نأ ثبلن الف نالا معاوها فلخ نيلسرتسم
 نوردي ال مهناف ةعيضف تاغلا ناسا ىلع ةمييصنلا ناب نولئاقلا اما ٠ ىلاعت
 نيناسل ىلع . نموا نا ىلع مهين ذاتسألا نا عم ةدافالاو ظعولا قرط
 انعمطل ىرشبلا هذه ناف لابو مع ءاطخ ىلع ممم يفمف ارث أن دشا

 داصتقالا بايسا يف مهذخاو يعبأ مهرس نع رومحلا عومج عوجر يف

 ىلع دوعقلا انكرت اذا دعقن نيا لئاق لاق دقو ٠ لاملاو فرشلا ظذحو

 دير. نم ددع ميفتسم الو عونم ريغ يواهقلا ىلع دوعقلا نا انلقف يوابقلا

 رق عراش ىل» فيظن ل يف هدوعتب تامسنلا قشنتسيو هركف حور نأ

 ناوخالاب عامتجالاو ةراملا ةيئورب عتملا نم كلذ يو ةددجتم ءاوهالا هيف
 ركف وذ هلبجي ال ام ةراجتلاو ةسايسلاو ةرضاحلا لاوحالا يف ثيدحلا ةلدابمو



 1999901 حسم

 دك + 091١

 مآ لوانتل لب ةفيطللا دصاقملا هذهل ال هدوعق هرملا هب ذخ ارب يذلا امناو

 3 مير امفللملاو تقول ايلا

 ىذ ةيلا ةيبيي ذل هناك اديس 1 دست مدوعفب ادصاق 5 نارك ول "الاوغف

 نا ىسعو ' يوغ درو لهاج عدر يف اببس هسولج ناك امبرو ذاعسألا ىف ام

 هيف مه اع ءابفسلا عوجرو ةبوتلا ميما دصاقملا متت

 مودق منبت

 انراظن سيئر ةماركلاو ةمالسلا هيعصت زي علا هنطو ىلا اءوروا نم داع

 زيزعلا هنطوو رخشالا اني ويدخ ةمدخب ماهل لماكلا ماها ةيا>ادلا رظانو ماوكلا

 ىلظظحو ماتا تاوذلاو ءارمالا هلي قثسأف يب اًشاب ىفطصم ةفوطعلا سحاص

 نيئنهم هتفوطع باب ىلع سانلا دفاوت م ةيويدخلا ةرضخلا راونا ةدهاشمب

 هضطو ىلا هتدوعو ةوصلا ماتو ةمالسلاب ةّئنبتلا هتفوطعل م دقن نعكو 9

 لأن فقالا هلأ هل

 « تكا
 ريزغو عالطالامساو رءرخنل !لضافلا اهرر ةيعوبسا ةيسراف ةديرج

 نييناريالا بع ىضم دقف يناريالا يزيربتا يديم كبدمم رودكدلا ةداملا

 ازه مأق ىنح رابخالا اعالطتسا ريخأا دئارح نوعلاطي رهو ةدم نإب رصمل ا

 رابخالاب ةنوصتملا ةديرجلا هذه مو ةماعلا راكف الاو هناوخا ةمدخل لضافلا

 ةءا سه يتلا هتديرج ىلع سانلا لابقاو حاوغل ١ هل ىنمتتف ةيماعلا ثالاقملاو

 هيب رعلا دالمأا دئارد 2 اهدحو



 دي “3 +٠١

 #4 ءادعو ءأنر ٍِط

 نوناهلاو لم املا لضأافلا ةدلاو ه٠ دعأ |و بادلا ةئيبحخ ةؤوب انكزر

 سيئر اذا. غيلب دمحا ةدامسل ا بحاص ل اكلاو لضفلا يتجرد نب عماجلا عرابلا

 هرشح لياج لفحمم تعيش اهنمو رصم ىلا ناواح نم تاقنف فانئئسالا

 للا ف دص هرد ةأفوب عيه نا.عالاو ءامعلا ةهأاضقلاو ءابهالا نم رثك

 ى دفا ديو ىربص تب رباد ةرصح نيلماكلا نالضافلا أ:.هب لص ةفمقس

 مديح ءفع لافلحاب اهتزانج تعيشو رصم ىلا اهب ءيبحو ظفاح

 نيلئاس ءازع ةيتناد اذإلا هذ 0 رق نا.عاو ءايحو نه ءاقدصالا ن

 تاردكملا ضراوع نم ةبيطلا مع اي> ظفمب نيعاد اليزج ارجاو اربد /

 قيدصو سدم لك هنر> ع يذلا باصملا اذه دعب

 تسييس وأي سس

 06 جيعصت
 ا ١ س 17* ص ينالا هاطخلا اهيف مقوف ةعجارملا لبق ةيناثلاو ىلوالا نيتمزلملا عبط مت

 ١75 ص هيوتسرد نبأو ىو هيوتسردو 4 س *١7 ص اهتاوخاو باوصلاو اهتوخاو

 نينطولا ١77 ص ثتديعاو يهو تديعو ١7 س ١الال ص دوةفم يهو دفاف ١1 س

 9 شو نب دايز هس ١78 ص اهلاعتساو ىهو اهلاعساو ”س ١78 ص نيينطولا هو

 س ١1/8 ص تابح يهو بابح 1/4 ص صلئوملا يشهو صلرملا ١5 س ١78 ص

 ل هنا ال هو هنّأل ١8 س ١75 ص راوترت ىهو راو لتلا

 م س * ص نوكي و ناك فو . نوبقي رفالا يغو نييقب رفالا * س 18 ص ريتايا

 روسةم يهو ةروسقم ١ 1 س 71١ ص يو عضوم يهو عوضوم



* 

 هاتمالا
 ىلوالا ةنسلا نم عسانلا +زجا

 ١١9 ةنس هبا و ١١١١ ةنس لوا مدير ١0 اثالغلا موي

 ةينطولا ةعفارملا

 2 محلا ةرود نالعءا د

 ,هاواطعاو هئانبا ءاويا هتعانص ٠ نطولا يلط ىلع ءانب

 نبب ام ةكرابلا ةطقنلاب ميقمو ةيقيرفا يلاها نه وهو شاعملا تاي رورضو

 ةن وهال مزاي ام

 ةءورملا ستكم ذختمو ًاضرع ءارعصل او سي وسلاو ًالوط ةيردنكسالاو ءافلح
 ةيكمش ىدأ رضحلا فاذعلا انا اراتخم الم ةيناسنالا عراشب نئاكلا
 ىلع لكلا ةراحب نطولا ءانبا ليكو ةمافا لحم ىلا تلقتنا دق قوتحلا
 ةيكحم نم مدض رداصلا محلا ةروصب مهتنلءاو روتفلا ناخ نم برق
 يفت ةعاس نيرشعو عبرا ةدم يف هذيذنت بوجوب ميل ةسناو قوقحلا

 مييلع ذفني هوذفني لو داعيا ىغ٠ اذا ثيحب نالعالا اذه 4 رات نم

 اذه نم ةخحن مل تكرت دق ممهلع يف كلذ نوكي يكلو ةينوناقلا قرطلاب
 مك



 دس ١94 و

 اشرت نوسممح نالعالا اذه مسرو ' لودخلا ممداخ عم ًاماكتم

 د ةيئدملا نم ةيفقلا فانئتساب ةعوفرم ةضيرع

 قملا ةكحم سيئر ةيناسنالا ريصن ماقم ىلا ةضيرعلا هذه مفرا

 وهللا مهتعانص ارصم ىميسملا نطولا ءانبا نع ًايئان ةماهالا ةفانئتسالا

 ءىطاش ىلع مونكسمو داهتجالاو دجلا هثعانص مهنم لياقو جيرفتلاو بعللاو

 مفر نطولا نا - تا وهامب اًراتخم ًالمم يبتكم نوذختم هو ةعالخلا رحب
 ةراجتل ١ اوكرت مهنا اهيف لوقي ةيئادتبالا ةمكحلا ماما يوعد يلكوم ىلع

 تا ىكسملا برشو هيرؤسل او كما ١ اوذذتاو لماعملا اوقلغاو ةءانصلا اوامهاو

 مهاطعا نا دعب رسب ال اه ىلا هلا لصو ىتح ةعانصو ةرات تاردخملاو

 يذلا موهلا ينو -- مه. وو م,ةيعضو مرينغو مهريقفل مزلي أم مأقو مثولح

 ام ةلدالا نم انمثا نو انناركذ أمم عفارتو مصخلا ءأد ةعفاارلل ددحت

 ضفرب مكحملا انبلط ةيوقلا اننيهارب ىلع ةانبو يعدملا ىوع» ضحد
 هضرعت مدعو هيلع انتم مايتل فيراصملا+ ىعدملا مازلاو ىوعدلا

 - هيف مه امو ةرضاحلا مهتلاح ركني نا عيطتسي ال هناف اهنم ءيش 8
 ماظنااو ميظعلا ن نارمعلا نم هب هوثدحا : ةهافرلاو ةراضحلا نر

 نييعت بود>وب ًايدممت 4 ةيكحلا ثيكح ةعفارملا دعبو - 0

 لها يهذف ةعص ياوعدل لد اورظنيل مصخلا سلط ىلع ةانب ةربخ لها

 دالبلا ثرا هلأ» اًريرقُن اومدقو اهيف اما 5 دالبلا اوفاطو ةريخلا
 كلذاوبهذا يلكوم ناو ةحالفلاو ةراهثل او ةءانصلاو لماعملاب ةكممم تناك

 ءللاو وهللا ىلا مزليمو نار مها بايسا نع مهضارعأو ماش او مزوابتب



1 

 قام اليو + ةريخلا قمل ريرقلو فنا لا يف نيبم كلذ لكو
 5 هل تيكحو ىدملا ىوعد ةيدحإ 1ك تركح روث ذملا ريرتتلا ف

 ةمعار مشي محلا اذه نأ ثيحو - هاوعد يف امملط 1 ىلا هتأ.اط

 ةعئارملا مو. اهيلع يلانس ىلا و ةئالا باسل افانئتسا هنع انءؤر باوصلا

 مينطو اوطعا ينكوم نا له هودو دحاو رما يف ناك عززنلا نا الوا
 ركنا ىلع ءانب ال ما ةراداو ةراعو ةر امو هعارزو ةعانصو لع ن 'م هقح

 ام لكب هلانبأ مايثو 00 ةص مدع ةلدالا هياء انمها نمنو كالذ مدخلا

 فاحت نا ماقملا اذه لثم يف ةمكمملا ىلع ناكؤ - ناطوالا ن »7 مزاي

 هراصتقاو مصخلا زجع دعب اناعدم تان: انئاكت اماوا هاوعد تايثاب يدلل

 راث الاب نوكي يوعدلا هذه لثم يف تاّثالاو ٠ ناهرب الب ىوعد درج ىلع

 ناف سئاءوةسملا كتيزائجلا نم دوبشلا ةدابش وا لاو>الا نئارف وا

 ل دف بولاطاارمالا ناك اذاام ةروص يف آلا نوكي ال ةربخلا لها رييعت
 اذهو هانس ام الا نوكي الف هددصب نحن ام تابثا اماو ةاضقلا ىلع ىنخي
 فنرا وهو اذه نم معا ةاطخ تبكترا ةمكحلا نا لب محلا ىف أطخلا هجو
 ابعءارعب كلا تربظا ةيكحلاو اًنمض هاعدم ىف ةيلحلا هم 0

 نم ين لك يف تل ا هجولا مصتخلا نم
 ىنب يذلا هجولاو ٠ ادحا ىوعدلا ةروص يف نتسي ىل هنا 5 1 1
 ءاسقا ةعبرا ىلا مسقنت ةموكحلا ةطلس نا ىوعدلا يف اهلاخداو ميمعتلا هيلع

 صنخي لوالا مسقلاف يذيفنت مسقو يئاضف مسقو يعيرشن مسقو يسارس مسن
 درو ماعلا ماظنلا ظفحو طبرلاو طبشلاو تارادالا مظنتو لودلا تادماعب



 دي 8 9

 هيضتقل ا نيناوقلا عضوب صدي يناثلا مسقلاو برالاب وا سلا ءادعالا

 ناكملاو نامزلل ًاقفاوم هارت اب دودحلل ًاملعتو قوقحلا ًلقفح ةيسايسلا ةطلسلا

 موصخلا نيب اياضقلا لصفب صتخي ثااثلا مسقلاو ' ٠ اهدئاوعو ةمالا قالخاو

 ةظحالمو ءاكحالا ذيفنتب صتخمي عبار مل يناثلامسقلا نم نود اه

 اسست لاح ةيلحلا انتموكحو ٠ داسفلاو ثيعلا نع ةمالا عدرو نبالا ةلاح

 ار ةرامجأا دادتمأو نارمعلا عاستا 2 ثبغر هنس نيهست وحن نم

 ىلع ذخأت نا اهءاكحا نم ةيراجت تادهاعم دقما ثرطضاف اهدالب ءاحنا ىف

 لماعا ةطساوب ابوروا ىلع لمعلا ةلوبلو ةئاملا يف ادحاو ابوروا تادراو

 انعونصم ناا نم ثلثلا وأ فصنلا دح ىلا اهتعاضب راعسا تلزن ةيراخبأ

 ابصخرا يللاهالا ابيلا لاف ةعّتتملا ةريثكلا اهفانصا انيلا تلسرا كرمجلا ةلقلو

 ريغلا عونصم ىلع برضت نا ةيبدجالا كلاملا ةداعو اهترثكب مئانصلا تنأمو

 | متت قح اهسفنل ظفحتل هيفعض وا هنمث فعض اهدالب يف هلثم دجوي يذلا

 تناك لوالا دبعلا يف ةموكلا حو عانصلا يف ةورثلا ميمتنو معئانصب اهيلاها

 ولو دالبلا عونصم هب ظفحت ام ءارجا نم نكمت مل اذإف ريغلا ناسلب ةعوفدم

 دهع ىلا لوالا اشاب سابع انيدنفا مايا نم هيلع تناك ام ىلع لالا تناك
 ةيكرمجلا ةداهامملا ترجاو يظعلا ررضلا اذهتكرادتل يناثلا اغاب سابع انيدنفا

 عانصلاو هعنصلاب ي الع 0 0 ابوروأ يف هيلع ىه ام ىلع

 سئاثو نطولا نالعا سلجللا ن بايسالا هذه ىلع انيق

 ياء كلا نطولا مسيل هدد ىتلا سلا يف هيدل روضحلاب ةنوكملا

 لوا فيرامع هيلع فاعلا 52 ًاعوضوم الكش فانثتسالا لوبقب



 كت

 4 وللا ا اذا طاماحالا بأب نم ىنصأ 4حح وب اذه 1ك ةعرو يأن

 اهدض هتاءاط مي 0 ىلع كيل ىدلملا ىوعد ةوبصأ الوقع

 *« ةروص

 4هدقمأ د ةضي رع ىلع 17 رضع ققوُدْحا 24 سيئر قرح

 لا 7 َ تاعفارملا نونأ' نم" 16 داما ىلع أنو 5 نطولا ءأنبا نم

 فِ روضحلاب ةيلحملا ةموكحلا ىئانو نطولا فيلكتب ةمكحملا هذه يرضخ
 ةعاملأ |؟ 1٠٠ ة:سلوالا مد! ل 9 ب عالما مون اهداقمنأ عمزملا ةددملا ةاملا

 نطولا ءانبا نم اهدض عوفرملا فانئتسالا يف ةعفارملل احابص ؟
 #* رقحلا نالعا

 ةمدقملا ةضئر او قوقحلا !ةركرض تتاكشاب هرص وح باط ىلإ ء ءانب

 0 ايي :طوأ نم ل كلم ىلا تاقتنادق ةرورضلا ا!ن'ةندلانم

 نينيبملا ةعاسلاو مويلايف روضلاب اهتفلكو سيئرلا نم رداصلا ىمالا ةروصب
 كلذ نوكي ىكلو ٠ نطولا ءانبا ليكو نم مدقملا فانئتسالا يف ةعفارملل هرماب
 ةموكلا يئانل ةخسنو فرشلا همداخ عما هاكتم نطولل ةفعسن تكرت اهلل امولعم
 رضحملا ارق نوسمخ اذه مسرو ةمحلا هعبات عم أءاكتم

 ةرورفلا

 دب ةعئارملا 6
1 

 ف 0 محدزأ ىتح ءن الغ *أ| هوا حابص نم ةناثلا ةعاسلا ب أ ا

 1 عم نطولا ةعفارم ىلع أوحر 7-0 ! تاءامجو يدا ارف اهأواحو ةكوملا 00

 00 اءو ةينادتبالأ يك م ِ ' ةعفارملا 5 ناك ا نون احا سأنأا اينمل
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 يسارك ىلع اوساجو ةيعسرأا ميسبالك ةاضقلا جرخو سرجلا قد فانئآسالا ىف

 مادَف موصخلا ىلع يدانيو ةسلجلا متثب ناعي نا رضحلا سيئرلا رماو ءاغقلا

 رهاو موصخلا مدقاف ٠ هئانبا دض نطولا ةيضق لو سيئرلا رما ذئو رضحلا

 ةبئانلا ةيندملا انا تااثو ةيندملا تماقف مالكل نيفناتسملا ليكو سيئرلا

 كاوعد يحرشأ سيرأا اهل لآقو اهم“ا ىتاكلا لن ٠ رطولا ءانبا نع

 ةنادتالا ةم | يف لكوم دض كوعد مدق زيزعلا نطولا نا - تلااقف

 هوثرتو قوقحلا كلت هوياس منا اهم موبلاطي م هدنع اقوقح هل نا ايف معزي

 ايفاو ارئرقل تمدق كانهو اهل ساسا ال ىتلا ها رعد رخاىلار امدال ةضرع

 امو نطولا مهلا 4م 2 يلكوم ةحاس ةءارب ىلع نيهارب هلك لويذلا ينام

 ةبح هل دجي مل الو فيراصللاب همازلاو هاوعد ضفر تبلطو مهلع هب يعد
 اد وجوم ناكناهتلق اما ورظ:ل ةريخ لها نييعت سلط هاوعد قدص ىلع ابهةي

 ضارغالل ليمو قت ةحلاب لبح نع مون مدقأا ريرقتلا ىلع ةانبو ال وا

 ةمدقملا يتضيرعب فانئتسالا اذه تعفر اذإو ىلكوم دض ةبكحلا تيكح
 نالاو ملا داسفو هاوعد نالط ىلع هب ولا نيهار اريلا اهف ثابو ةكوحلل

 م نيذلا 'أنبا مه ن الا نيدوجوملا يلك ه نا لوذأف ًاحاضيا رمالا ديزا

 ل اوامف نوةباسلا ناك ولف ديعب ريغ دبملاو هقوقح هوفوو هومدخ من

 نم دب ال ناكل هيف المش | ىلك ومو يف دمبالا يريرذت ف هتمدق يذلا ريغ

 ابنيه نم نسحا نالا دالبلا ةئيه نكلو ناك ٠١ ىلع هب لدتسي رثا دوجو
 ةموكلاف ةقباسلا ةدملا ىنابنم نسحا نالا ةموكحلاو هرهدادجاو مهاب ١ “ ا يف

 أمو ٠ ةدايزو هقوفحح هوفرو يظع 3 هةمدجح هوم دح نودود>وملا ن "نطو || : اننا



 د ١95 و

 مْ دالبلا نآف ينبةح ريغ تاركسملاو يمالملا ببسإ يلكوم سالف نم امم
 ممتعد ليلق ددع وه 4ث م أوسسافا نمو نيرثملاو ءايسبلا ىاالم لزت

 ةيشيعملا مهتلاح نم اولقلناف ةهافرلا بابرا كالا يف ماظتنالا ىلا ةيندملا

 يف ةريغكلا دوةنلا فرص مهتفلك ةلاح ىلا لصحتم لفاب لصحت يتلا ةيئيبلاو

 عئاظبلا ةمحازم عم دالبلا يف ةدوجوم لزت مل ةعانصلاو  تانسمفلا ءارش
 ةيكىعلل قةتل اذه. و نيماعت و مولعلاب ىالم عماهلاو فرا'ءملاو امل ةينجالا

 محلا ءاغلا بلطاف اهمكح يف ةيئادتبالا ةمكمحلا ءاطخو نطولا ىوعد نالطب

 سلج 0 ةيع<رلا فيراصملاب نطولا مازلاو فناتسملا
 زيزءلا نطولا هب ًاموا يذلا ءاهالا نا لاو ةموكحلا يئا مو

 تادهامملا نم هتلعف اب ةيلحملا هموكحلا ةذخا رم نم هئانبا لبكو هب حرصو
 مسن ل ةيركحلا ناف امل قئاقح ال تالايخو مهو درجم ةيلودلا ةيكر.جلا
 نم ملانو رث اتت لب اهيلاها ةورل ءادعاو دالبلا ةعانص ةتاما يف ىعست نأو

 ابتيلام مدقلو !مفرشو اهدجم قلعتل هلداو نولا سن نم رثكا كاذ

 مل ريغلا عم ه اهتمربا ىتلا تادهاعملاو ٠ ةراوغ او ةءارزلاو ةعانصلا مدقتب

 ىرنو وردا لثملا برضي ىتح دالبلا 0 لثاو ام ' يش يف نكن

 ةعوفدم_تناك اهنا ىوعدو ريغلا هماع ام اهلج وا اهربصتتب ةموكحلا

 لاخدا ىلع ةلود دهامت مل اهناف ءارتفا ضو ةلطاب ىوعد ريغلا ناساب

 ْثي راهن او يداب زااو للقلاو ريجاوملاو دبللا و لزغلا شالو يف ةدلاو طيباعزلا

 اماو دالبملا يف ةدوجوملا ةعانصلا نم وه امم اهريغو يقاوسلاو تايباصقلاو
 ةعونتملارئارحلاو تبتلاو سلطالاو خرجلا لثم لاخدا ىلع لودلا تدهاع
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 ةبرشالاو تب وكسببلاو تاروباولاو مزخأو تاطاسبلاو سبرااو تيشلاو

 فرعت الو ليثم دالبلا يف هل سيل ام اهريغو ةءوناملا ىواحلاو ةلودكلا

 ةعانصلا يف نيمدقتم اونوكي ملو ٠ هبيكرت داوم الو هعنص ةيفيك يلادالا
 ضارتعالا اذه ةءوكملا ىلع ضرتعي ىتح ريغاا نع اونفتسي نادح ىلا

 ولف طيلا لم“ الو ةربالا الو تيربكلا ةعانص اوفرعي م نالا ىلا من

 يثلل رطضيف اطيخالو ةربا دجو ام ,هدحا بوث قزتتو ابوروا باب لفق
 ٠ ةللملاو تاريمملاب طافت ثلا فاوصالا سبا ىلءراهتقالل وا ًانايرغ

 تباصاو اه:يندمو دالبلا مدقل ىف تعس ةءوكحلا نا ساجلا ققحتي اذهبو

 لهفت اك كرمجلا تءفرل اهيفكي ام امتيلخاد يف ناك واو هتلعف ام لك يف
 سبل ام ىلع لوصحلا يلاهالا لووستل لودلا مم تامهاس اهنكلو ابوروا

 مت" كيس تعس يتلا يه اهنا ىلع ٠ مهنكاما يف نودءاق مهو رهدالب يف

 اهودينيف ميماعتل مفونا غر يلاهالا نم اريغك ابق :تديغسو لمادا

 بامتا اوعاضاو يبنجالا عونصملا ىلع اوتفابت نيذلا مهو اود فةسلو

 اينود مهو ةيلاعلا رهاظملا ىلا لقنلا يف مهطارفاب ةءنصلا اوتاماو ةموكحلا

 ةموكحلا متي مل نطولاو هوجولا عيمج نم ةلطأب ةيندملا ىوعاف لحارم

 هربرت و ةيدملا اه. مىتمر يلا تاياغلا نع نوهزنم ةربا لهاو , ىشد

 ضفر ساهلا ند ىلطا 1 ىلع ةانبو رمالا سفنو مقاول قبااعم

 لرد ؟5ا/ هدام ىلع ءائب و اعم نطولاو ةموكحلا دض ةيدملا ىوعد

 ةطلئنلا كاحهلل تاعفارملا نوناقنم ١ ١+ ةداملل ةقفاوملا يرصملا تاءفارملا نونا

 ظ ررضلاو لطعلاب ممءازل ال نطول ا ءأنبأ نه وفرملا فانثتسالا ظايءرف افانثت | مفرا



 ككل

 عومجلاو اشرقو شرف ةئامفرسمو نالكو لهبم لك ميرغت وهو ضر وعتلاو

 اذه تبلط دقو ىفن الو لقط مريف سل 5 جرأا نا نينويأ“ غاي مب نزيد أ

 ةموححلا نالضي وعتلا اذه ثءاط أو ه.صفرو ا يملا َن' باطلا

 مل ترغتساو 3م مىتهعو سرادملا ىل تهتثو يلاهال تدلع يتلا يه
 1 و

 م دوقنلا بنر ٠ اريثك ثاألذ يف تف ردو ممءياعتأ ا؛وروأ لها نم اريغَد

 اولمهاف هتامجاوو نطولأ فرش نع اوافغو ةيلسأا اهدصاقم اواهج نزلا

 لك اومسنو غرافلا م تاناحخلا ينو يو امقلا ىلع اوساجو اودعاقلو

 ةيوابوروالا تايعمجلا م عم اناودعو اها هلظ موكا ىلا م بم

 برغل ايف م,طيطغ مس ةلذغاا مدر تق نورك مهو ةيهملاو ةينيدلاو ةيرإ هنأ

 الا ميم دحاوأ ةمح الو ةيفارألا سحاوجلاو ةيث طبشلا مالحألا م مم ءلءو

 مالك ن م اذكهو «ةليح اند ام ٠ تب رق ةمايقل١٠ نمز رخأ ىف أنيةب هلوذ

 نطولا ءانبا ىلع 0 او يلط ة ةباحا ةيكحلا ند ىمأط نسال هلا ذ5 نبا

 ساج من ٠ ةموكحلا ئرتو هيعدي ام لك يف منو ماما متيلوؤ هو جرغتلا
 اهتاء ومش يىاوعد ضحدت 5 تاوا> ةيندملا نا لاقو نطولا ماقو

 نه فولالا نع تيمع انك قلا ةروص ىف لطابلا تروص دقو ةلطاملا

 تل نوب رش ششاخماو تاراهخلاو ريدأ ماما نيدعاةلا يئانبا

 تادف لا كبوببلا ر : ملا اكو عبط ةجلوسو هجو ةحاقوب قير امأأ ةءر ةىلع

 ماها 7 رحل 0 نواب وروالا كالا تاقتنا يل

 ىراكسا 2 درع 3 2 : ينآأ ت ل هاو قمل 58 ١ نم فولال رظنت

 ضي
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 يىئادتبال محلا دبات ةيكحملا نم يلطاف ٠ عوضوملا اذهيف مالك ةداعا نع

 داوملا نم ريثك ىلع ةلحسم ىوعرلا هذه نأف ةيقحاو باوص نع رداص هنال

 9 هأض هع محلاو هل“ فداص ةرمذلا لها ناعتف ةاضقلا ىلع ىف يلا

 باب لافقاب ىماو ةساجلا سيئرلا متخ مع - ةيرمالو هيف كش ال لداع

 عوبسا ىلا محلا لجاو ةعفارملا

 ءانبالا ةيبرت
 ءانبالا ةيبرت يف لئاسرلاو ماكل عضوب ًاثيدحو اهدق باتكلا لفتشا

 دقو لائكلا رادمو ةيناسن الأ جوا ىلا ةيجشنإا ضيضح نم موأقنو موبي ذهتو

 مدّقلا قرشال ناكو راطقالا نيابتو راكفالا فالتخاب مهتارابع ثفلتخا

 امب لضفلا تاماقم ىلعا ىلا اوقرتو هلاجر بذبتف بالا اذه ىف ةزعارلا

 م هراطقا عيمج يف ةدحاو ميلعتلا ةقيرط تناكو ةيبرتلا ةذتاسا ط5
 .. قيرطلا هومشو خايشالا نع يقلتلا قيرط نيقيرط نم مولعلا مت ىلا ىبتن

 بولسالا اذهو يسردملا ميلعتلا هومسو ةذتاسالا نع ذخالا قيرطو ىنيدلا

 بيترتلا مجرهو عارتخالا لحم فرالا مناف نبي وأب و روالا دنع ضرتعم

 ةبسنلاو ةلطاب يبف مهيلا هتنت مل نا ةياورلاو ةومجق ام عيبقلاو هون. ام نسحلاف

 قرط ين ثحبا نع لودعلا ائمزلا يذلا اذهو ةلطاع يبف مهب لصتن مل اذا

 فوقوم ندمتلا ناف هف مه ايف ميراجغ مفرط يف رظنلا ىلا نييقرشلا ميلاعت

 ريغب لمعلاو مهتفلا#م ينالا دجوت ال ةيجمملاو مهتقيرطب ذخالاو مديلقت ىلع

 نم جورخت ةندمتلا مالا ةاراجم نم نييقرشلا رشاعم انل دب الو ٠ مارا

 ببال ااا
 ا لس-لا لح هه هه  ت>لىل>تصتتااااابت بخاخ ج ل



 دي < 2س و

 اذه ىلا لصن الو انفالسا ميلاعت ىلع انمد ام انيلا بوسنملا شحوتلا قيضم

 سو ماعلا قرط يف ةروصخم اباكو ابوروا اهجذختا يتلا لئاسولاب الا دصقملا
 يف أونيف ةدحاو ةقيرط اهو ريصو يسردلملا ميلعتلاب ينيدلا ميلعتلا اوطلخ مهنا

 ءاهتنا دنعو سردلا ىلا لوخدلا ىلبف ذيماتلا ابيف ىلصي ةسينك ةسردم لك
 ةسواسقلا ىئرم نيماعملا اوذختاو هتابجاوب !ذراع هرغص نم ج رخي ك سوردلا

 ملك اهخاب ظو ةسردملا شارف ىتح ىميبطلاو يضايرلاو بساحلاو بتاكلاف

 ةدحو نم مفنا ودمي إف ةعماجلا تادحولا يف مسفنا اوب رج دقف مري

 ةينيدلا لاثمالاب ةوشمم اباك لافطالا يدياب يتلا بتكلا دجت اذإو بهذا

 دعاوقب ةللخم ةيعيبطلاو ةيضايرلا مولعلا دجو ايلع ةجرد ىلا لفطلا قرت اذاف
 دقو راكلاو راذصلا دنع ًاظوفحي رامتعالا نيعب ف و“ ىهأملا نوكيل ةينيد

 كنا ىتح خويشلاو نارتفلاو ءاسنلاو لافطالا ىلع ةينيدلا رهاظملاب مايقلا اوم

 هيف هايف نيئيدنملا نورا# نيدب نوئيدي ال نيذلارحلا ركفلا بادرا دجت

 ملخعالا داوسلل ةقفاوم هلفق لب دحالا مول هناك د 4 ىلع مهدحأ ردقي الف

 ريغ نم ايندلا قراذي هتيم كرتي الو ى يرش ليلكت ريغب ة ةحوز ذخايالو

 هداقتعا مدعب اًرهاظت دارعالا مايا يف لغتشيالو اسيسق هل رضحتسا نا
 ةماقا نع تكسي الو يماع وا يبدا ممجم يف وهو هنيد يف نءطب الو

 ةذيةعلا داسق نم هدقتعي امو ٠ هيف ضروع اذا هنيد ةعح ىلع ةحملا

 ٠ هيف هلئاع نم دنع الا هب رهاظتي ال ينطاب رها وه امنا دسافلا همعز ىلع

 ة.سا.سأأ دصاقملا تفلتخا ناو ةيعامجالا اب وروا ةدحو عمج يذأا اذهو

 5 نونودي من 2 قينولأ لصالا 14 عورفلا مح ىف ٍِش يلا



 ضي

 ىلوينابسالا 5 ان "2 يا عمي 07 الو لا 2 امور

 ةعوضوم ةيملعلا ب نكلا ميج دجتلاهبريلعتلا لمجب !هتغل ىلع ظفاحت ةلود للك ل
 واينيطاللان حدو يتلا تامإكلا ضعب ند نوكي اء الا متاغلب
 حالط مالا كيف اهنال ةينانويل وأ ةينيطاللاب ةغل لك لها نيب ًارقل اهناف ينانويلا
 ابعماهانهمذخا ةماك ذيمأتلا عت !ذاف ميتغلب ىنمملان وجرت منكل اوريغتي اليذلا

 ل4 4 أئملط ىذلا اذهو.أ مار -5 4 يلا ءم ةفرعمب ة ة4يدح ةغلأ اءاقن ىلعأ اصرح

 ضل عماجلان او :ملا اهنا ةغللا 0 ةلفف ملا ىلع ثءءابلا سي سلاو ٠ ةيلع ةيعمج

 هغللا ىلع ةافامل ةرمالا تن ةرغت اذا دارفالا عاّتجال يعادلا خي راتللهل ظفاحلا

 لكل لود 2 ل دي اذحلو هلع لوتشيل اهو كالملا لع لب 0-5 لا ىلع ء ةليئارف

 مل هلا ةدابش ىطمت الو ايلا ةج لا تاسم ارم ىرخا ةغل ىلا اهتغل نيييلاعنلا

 ةدنحالا هللا ند 4 : ل 5 ان هول راقب مولعلا ميمج يف ناوثمالا ىدأ

 ةما لك تزاتئاو لودلا دصاتم تظفح ةليسولا هذبيو هتغل نع

 اب وروانم اساثا انيارو انعم ام اًريثكو ٠ اهتغل اهل اهتظفح ىتلا هصئاصخم

 اوهلعتو م ند موأننا 5 ج 3 مغ | ودلكتو 000 راقب أ وطاتخا

 1 ؟ مهنا نوداكتي 3 56 ' وسن و مهين نم م ريفا ةغلب

 ةنئام بوجوو داهفرشو ل طباور 9 0 نمو ٠ اه 5 تاذلا

 همو* خيراتل اقفاح هسسنج ءانبال ابحم هسفن ردقب افراع ذيماتلا جري ابيلع
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 . كرم تعرفت يتلا عورفلاب اطيح را مطابترأو موعم لودلا تاراثب اع
 عمجيو هتيسنج ةدحو طفحي امف اثحاب اهب تلح ىتلا راطقالاو هتيسنج

 مصلاو ا,:راجن مدقيو اهتراع رثكيو اهتورث يو اهردق عفربو اهتهاك

 اهيلا اهلقنالا ةما يف ةليضف ىأراهف اهراكفار ونيو اهدودح ظفحيو اهتءارز
 يف سدح لك انيأر اذببو ابيلع لوصحلا ال لبسالا دوجوم يف هيزم الو
 ءاوهالا تعزوت ناو دحاو تيب لها طابترا اهضعبب هدارفأ هطبترم ابوروأ

 يلا ميراتلا ميلعت موئدأبم نمو ٠ ةيئيدلا اذملاو ةيسايسلا براشملا لوح

 هنارمع راودأو هنطو يف نيبلقنماو هئاب ١ لوصأ ذيمات لك فرعيف ينطولاو
 يتلا مالاورشوريخ نم هيلع تأأرط يتلا ضراوعلاو هرخأتو همدقل بابساو
 نيذلا لاجراا عي هنيرات نمو مهرفانت يتلاو هلها داوت يتلاو همحائت يتلاو هتمجاه

 ةيراس ةمالا ىرتف ءالضفو باتكو نييبرحو نييسايس نم هنطو اومدخ
 مارا نيدضعم لامتالا ىلع نييردملا نم ىلوالا ةقبطلا لاجر فاخ
 ىار هلهاو نطولل مفأ عورشم يف مم مظعلا عرس اذاف مهءادعا نيضراعم

 يف ربسيو همزع كإذب ىوفيف هتا كتبم ةدبوم هتوصب ةيداتم همام | ةمالا

 نيودتب ارورسم هردقل ةمالا ةذرعب احرف اهمدقتو ةمالا ةحار للط
 تناكد امم يتاذ ضرغ نم ناسنا لكل دب ال ذا هخيراتل ةمالا
 لاجرلا راك نم مالاو ناطوالا ةمدخل ضرغ الو هلاعا يف هريم ةيرح
 مذئاذل نوكرتيو اهنومدخي يتلا ةمالا نيب مهتايح خيرات ظفح الا
 تايبتشملاو ذئاذللا اوكرت يتلا رهراكذا حئاتنب ةمالا عتنت بناج يف مهتايهتشمو
 ةدسارم مروص ىرتف ةارزولاو كولملا راثالاو مثلا لاجر ةمدقم ينو ٠ ابلجال
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 ةلظفاحلا فرشوهنطو كولمر دق فرعيف هند نيب ةنّودم ملاعاو ذيماتلا ماما

 كلم ال ةمال فرش ال ذا ليلجلا مهبصنمو هلها نع عافدلاو كلملا تيب ىلع

 نيدضامتم نييوابوروالا ىرن اذهلو ابكلم تيب تعاضا ةكلممل دمحم الو اهل

 نيمئاق ةراضلا ضراوعلا نم مهتياقو قيرط يف نيعفادتم مكولم ظفح ىلع
 مهدجج نودانيو ممئارزوب نوحدمشي مهر 5 ماموسر ضورفو مابجأو ءاداب

 .ابالا هلماعم مهنولماعي و مهخيراوت يف اهنوظفحيو مدئارج يف ملاعا نورشنب و
 ءارزولا ىنفا اذهبو ٠ اردق مهالعاو سانلا فرشا ميظعت منومظعيو .امجحرلا

 ايلا ةورثلا دراوم بلجو مهناطوا ظفح ين اودجو ممالا ةمدخ يف مهراعا

 ريذحت محن دابم نمو : لامعالا عيمج ىلع نيبردملا «ايكملا ةيبرت اهئانبا ةيبرتو
 مامضنالا نم هريفنتو هموق نب ةنتفلا ثادحاوا هكلم ىلع ةروغلا نم ذيماتلا
 ردصت يتلاهئارزوو هكولم رماوال ةفلانم لك ميشو ةيوضوفلا بار>الا ىلا

 هل نورث ذب و ٠ ءادعالا نم كللملا ةياقوو عئانصلاو فراعملا كايحاو حالصالل

 ىلع ىنبناامو نيضراعملا ضعب و باقعلا نم مل متامو نيرئاثلا صصق ضعب
 اديعب هلهاو نطولل ريخ لكنم ًابيرق ذيماتلا جرخيف رامدلا نم مهتضراعم
 نه ملل امو ممالا خيرات هلك اذهل نوفيضي مع ٠ هلهاو نطولل رش لك نم

 تافصلا نساحيو قالخالا مراكم كلذ ىلا نومهف؛و طباورلاو قئالعلا

 اهل مزلي امو ةراجتلا بورض ميلعتو يتيبلا ماظتنالاو ياما داصتقالا ىلا داشرالاو
 الباق سرادملا نم جرخ ةيلاعلا مولعلا ىلا ابنم لقتناوى دابملا هذه هل تمت اذاف

 هماع ىلع هلمع قبطي لازي الف تايسايسلا الهوم تارادالل ادمتسم تالاكل
 هنابزجم تارمربظت كانهو ماظعلا لاجرلا كلس يف رظظتني ىتحدل دهشن هلاغشاو



 دك 4.07 د

 فيرشو هتيبرت نسحب يذلا لعزل هنان هيلا ميسم هتاعرتفم دئاوفو

 ابوروا كلامم تعفر ىلا م هيبرتلا هذهو ٠ لاجرلا ظاعا هيكدب محاز هلمع

 لالا مانس ىلا اهماب تبتناو ةعنملاو ا جوا ىل

 ةسايسلا ةذتاسا ,ه ابوروا يف نيدلا لاجر نا من جذومنالا اذه نمو

 يف هارن ام ركع اذهو ٠ ةباغااو د ملا ددتاف نيدلا ةلظفح ره ة ةسايسأا لاجرو

 مولعلا ىلع نورصتقم ةسايسلا نع نودعتيم ءاماعلا ناف قرشلا ىلحا عيمج

 ناو هقرط لبخل هيف ضوخلا نعاووجحا يسايس رما ميا ضرع اذاذ ةيئيدلا

 اذهلو هلثب ملاذتشا مدعل باوصلا ن هرثكا ءاطخلا ناك ةءارجلاب هيف اوماكت

 ةساعلا ةت را مينو د مه نم ءار ان وذدخاو ةيسايسلا عماجما يف ءارمالا ماما

 هأهملا قيرف نأ مم هلاعا ىلع نيبردملا ةسايسلاب نيلغتثملا نم ناك اذا

 يفتن كولملا 5 ناف اهراحب صرغو ايف ننذتلاو اهب لاتشالاب سانلا قحا

 هيفاء اوراشا امر هيف اوريشتسا ام اوابج اذذ ءاماعلا ةراشتساب يلاغلا يف مهيلع

 روهالاب اولغتشا اذا ام فالي اعنص لفرروتنس# منا نونظي ١ ,هوةمالا ررض

 يفاعملا صي وع مف ىلع ,مرادتفاو ةكلملا ةيبرت نم مهدنع أم أع م اذ ة.سايسلا

 أمم اولختشا اذا اليولط مع امي نيلغتشملا ىلع نومدقتيو هسأ ىلا يف نوره

 لب ةيصعم هدعن ىتح اهب لاغتشالا نم منمب ام صوصنلا يف سيلو اريصق ًانمز
 فقولاو عورزأاو عويبلا باوباناف ةسايسلا دعاوق نه ةيعرشلا مواعلا لك

 بلك اهريغو ةعسقلاو قتملاو قوقحلاو تاداهشلاو تايانجلاو مبسلاو برحلاو
 نيناوقلا ةسارد هيلع زعب ال ةريذكلا مواعلا سرد نمو ةسايسلا لوصا نم

 ٠ ليصحتلا داوموتادعملا هل تمت نا دعب ةيمولا رايخالاو ةيلودلاتادهادملاو
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 * ىدام نع انملفغ 0 امو ل لاو نطوناو ةغلاو ساحلا طرا : ورك سلا

 در انلا رهو دأعاف ام زناسا 5 أندالو اسس و هن , ولي وروالا تثايعؤجلا

 يكرتلاو اأو يرو لاو يرصملا ىراف ةرودص انوهباش ناو ةنيقح مرت سنجب

 تناتستوربلاو ريرفلا ةذتاسا ىلع ,مرما داب نم اول نيذلا قارعلاو

 عاسملاو هد رش ةمحللا نيبب رغأأو نييقرشلا نير اناث امك اوراص تي وزحلاو

 انسخ ةيريخلا تا.ءيجلا ا ودقع ول قرشلا ءاينغا ىلع اذاف ٠١ .ةيبرغ

 !بوروال أ ديلتل ئداملا ذهاب .ذ اولعو ةينطولا سرادملا اهب اوت و متو

 يمل فرط ليسو طوقساا نم م,ءورشم طوي ةموكحلا مت دعاسو

 رشنو ةيهاملا ةيئاعلا ةباطخلا لفاوع دادعاب تأ. .همجلا 59 عيسوتو ميلعتتلا

 مارت ا م رباعت هتاةرع ىن.ج ىلت م6 : دءاسمو ني أ: 057 13 ءاهالا تاءومطملا

 نِيفلَو ا تازايتمال ظفحو ةعانص ىلع ةنا ءا وأ هشاعم قبرط ليست وا

 انيدانت ابوروا هذبف تاوكسبملا رثكتو راكفالا ومنَنل نيعرتخملاو

 ىرولا نب يئارغب اوثدحتو 2 اوعمسا يلو اودنقا يبو اوذ ىنع

 ديارحلا
 أبنم ةيسايسأا ناذ ةصاخلا 0 نيمأعأا لشتك هيا أملا ىلع ل ارا لضف

 همر ام حاوغلاو الص الا هجوانم + مأع أاممفنأ| هيف | ٠ ىلع ة,.:هراخ الل ةاقا

 ةراجتلاو فرادملا م دةئتو كا لا ظعت اهب ةدحو ىلع ةم الل ةءماح مللاعاو هاظملا

 ةبذبم نونفلل ةرشن ةيداعلا دئازلاو ٠ ةم الا ماما يداملا توصدراف بادآلاو

 سلال
 غ0
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 مزاي امو غيراتلاو مئانصلا ةلعم قالخالا مراكم ىلع ةيبنم هلاوجلل ةلئا سوفنلل

 ترثك ةلود يف ةئارجا ا ترثك اكو ٠ نونفلا دعاووو مواعلا عورف نه ءارقلا

 ماعلا رابخاب |ملاو بيدا انلاو ييذهتلا ةسردم ىف راكفالا تبرتو اهيف ةيندملا

 ١ العن نايدالا ءالع اهرشنيف ةديدلا دئارخلا ىلا 0 أارعدت دقو ' عمجا

 نيعباتلا دارفالا ظذح الا كاذب نوديري ال لضحل ال وا مهيأ اريسفتوا

 ةيوبدنلا ةلئاعلا لبق رصم تناك دقو تاعدتم لاو ء اودألا عببل نم مهنيدل

 اثاب ىلع دمعت موحرملا اه< اج إف رئئارجلا نم ةيلاخ ىلاعت هللا اهمادا ةرضاحلا

 دئارجلا ترثكأش اب ليعاسا اني دنفا دبعيف غةيعحرلاةيرصللا مئاقولةديرجأشلا

 رصعمو قرشلا ة اسمو نطولاو مارهالاو سرادملا ةضورو لينلا يداو دجوف
 قدفوت انيدنفا موحرملا دبع يف قاطنلا مسلا مث اهريغو ةبردنكساو ةراهتاو
 ةسورحلاو ديدجلا رصعلاو بادالاو ديول مارهالاو نطولا عم دجوف اش
 نايبلاو ناهربلاو طاطسفلاو ديفملاو زاسملاو فئاطلاو تيكبتلاو تيكتنلاو
 مطقملاو ةامذلا رصمو ىرصملا بسلا : كلأو حالفلاو يرصملا داحالاو لادتعالاو

 نهر ين هيلع ديزو ىشب ١ ىقفبو سهذ ام بهذو لاوحالا تمملقن م م هريغو

 لوادت ىّتح ىلاعت هللا هديا يناثلا اشار سابع انيدنفا ىلاعت هللا ةيانعب ظوذحلا
 مارهالاو نطو وأأو باد ,الاو لينااو رهزالاو ديوأاو ة هن رصملا عئافولا سانلا

 داش رلاو ىتذلأو لالحلاو حالفلاو يرصملا د داالاو 0 قوقحلاو ةسورحلاو

 دن اوقل اوتيكحو فت ةةملاو طقملاو ناتسبلاو ةءارزأاورورد او حاوغلا ق سمو

 ةيىكرفالا دئارجلا 57 اريككو ذائسالاو ةيعو_دالا ةرثدلاو فئاطالاو ةيمصلا

 ايرشم اهنسحا نمو اههدفا ىه يتلا يردنسكلادرافلا اهتمدقم ينو ةرابعلا

> 



 ل

 هتح انئارما نم لكل ثفرعو ةميظع ةمدخ داللا لاحر تمدخ دف

 | ناكو ٠ اهنع مهادرو يلاهالا ةبمم تبستكا ىتحربسلا يف لادنعالا مم

 ةرشنلا تنل تصخر ىتح دئارجلا قاطن عيسوت يف ةرضاحلا ةموكحلل لضفلا

 ١ نم يش رشنب. صخري ال ناك نا دعب ةيطبقلا ةينيدلا ةيعوبسالا |
 مهنايدا يف كتل نايدالا لها تحابأو ةدقعلا هذه تلهف ةينيدلا لوصفلا

 ةيقرش ةموكح يف دجوت مل انتموكحلا ةيزم يهو دئارجلا ناسل ىلع ميبلثام نيب
 ىلع نيدلا ميامتل ةبصتنملا ةينيدلا دئارجلا نم تاثم اهينف اب وروا اما اهريغ
 | نا تلعدقو ٠ ةرشنلا هذبب اهتليضف انتموكح تزاح دقو داهشالا سوكر

 نا ثبلن الو اضيا ةيميسم ةينيد ةديرج ردصيس تناتستوربلا ءابالا دحا
 دبشي ام اذهو ةيروس ريشب ريغ ةيرصم ةديرج مل اورشن تيوزجلا ىرن
 قاطن عيسوتو رومالا طبض ىلع رادتقالاو فرصتلا نسحب ةرضاحلا انتئيل

 || .اهيموكحت اهتيانع ىلع هانشلاو ركشلا صلاخ ةينسلا انتموكحلل مدقتف ٠تاعوبطملا |
 | فئاوطلا قوقحو ماظنلا ةدحو ظفح هِي اهيعسو مهنايدا فالئخا ىلع
 ىلع اهمايا لعجو اهكلم ىلاعت هللا دلخ ةءيذتلا ةيويدخلا ةرضحلا نيعضاخلا

 مساوب نينطوتسملا هوجوو مههوحو يف اهتاثوأ روغتو مساوم نيب رضملا

 هي وسو كيب

 | ينيع ايريخلا حابصا١ن ٠ هيون ينس اي ريخلا حابصاءز٠

 لسيو يتساي كماسي هللا ءز ٠ نسح ما اي ثامالس ةداعسلاب كدبصي

 || يكس اي يتكسا ١ز٠ حرابما هنكحلا يب يتنك ىتخي لا يتند ن٠ كتانيوع



 ص < 1١<

 ام يتذي هيلو ٠ ن٠ دح ىلعرم ام هرمع هفوش اب يللا نسحأ هيلو ثالباغي ام انبر
 ينعي شوفرع ام يلا نم نسحا ناسنالا هفرع يللاو كنزوج بو كيت
 يللا راوجلا يز لجار دنع موي لك أنم هدحاولا ىقبت ا بيط وه ىتخي
 هزواع الاو هاهراك دمحا ما ىتس ايانا اوه ءز ١ جرسي دنع موب لك
 حرابماو قالطلاب فاحيو ةيناتلاو هءاكو قناخي ةءاس لك يللا اًره هبيسأ
 نم كلاج هل لوقأب انعحر الو ينضاقلا تبب ينيدوي الا قالطلا فلح

 ىلإا هرا ىهاودلا نم ىتذي هلك ادو رطاش ناطيشلا وها ىل لاق هبا اد

 قرعلا فوسخملا برشبي ينذمي العلا وبا ملا اًوه ١ن٠ هسار فيس اهطحي

 م6 الو ه«كتح يف يلا طب ام هرمع دمحا ما ىتسايال ٠ زا
 وهام ىنيمي الل نوهممو شيشح لكاب هليل لك يي اي نكك هياب لكأت
 1 ينلاو ملالسلا يف شطاب علا ىقبيو هيعو يف وه الو فياش

 لابو رع ولام يتخي ادو «ن' بس مالس اي هيلع ع قيد

 ٠ لود لابجلا لقعب هلقع لمعي ىقب ندعم هتيشاو ىلهم لجار اد شيشحلا
 ىتب ىتس اي اوه 3 ٠ نانسلا رسخيو ىمعي ششملا نا يتب ولوقي

 نم موقبو ماني 1 ىت م هيهادلاو مدع هلاح بص اد نانسا الو نينع هيف

 الو» هتحير مشا هتياط شيئنم ىقبا كودع هرارخ هيف هكتح يلوقت مونلا

 ينيلخيو اندنع ىلاا نينيغرلا لكأيو هنشملا ىلع لزنيو ناعج يجي ا يتخب
 مهام ٠ ن ' نإف هد لكآلا يدوبب يتخي هفراع انا لايعلاو انا عوجلاب تابأ

 ام دمحا هتمالسب يدنع ناك اماناو ريتك لكوت هشيشحلا نا اولوقي
 اماي رملا ينيروم هليل لك ناكو هسار يف هطحب الا يش الو لم ناك
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 اهتير فشن اماي ينيعاي اهبرمن اماي موده هتارا مّطق اماي نحصا يل ردك
 ةلام اهيلع فلحي موي لك ناكو بورخلا ترورق يز.يلايل اهارو اماب
 ىتب هللا اش امو يجع هتلا> تقبو در بات امل تقولد اًرهاو قالط

 رون هشو ىلع يتخي ىقب و نيسحلا انديس ىلع رجتلا م موقيو يحتيبو لصيب
 ناكو تي رفعلا شو كز هشو نادك نوما فوسفملا لك ان. ناك 4 اما

 يلغاتست ١ز ٠دمح فلا كلل براي تقواد اماو هشو لفي ام مونلا نم موقي
 يللا نيشرقلاو هراده هلغش نم علاط هفوشا املالعلا وبا لابقع يتبدبح اي دمحلا

 وعطق انبر اهقلخ يللا سانلا يز عماجلا حوزي يصبو هلايع ىلع مهيضي ولوج

 لود نم دحاولا ىتخي كم ام بابهلا يز ىلا مهتشيع تعطقو نيشاشحلا

 هلفع يتذي وه ام ن ٠ مارحلا يف اهايو شيعي و يراد شوهالو هدحاولا قطب
 انديس تلًاسانا كيلع هللا نسا يت ايالءز هبا لوقيب اًوه شاعوي ام باغ

 دح ال هرطخب ششحلا لكأي هنكك قاللعا هيلع مقب لاق دما 5 خل

 هن هرم قاطتناركس اهو نيب هيلع عقول رخارناركسلاو هبصغالو هشغ

 ىتسايال١ز 'مارحلا يف مهاوسن أبو نيثياعريتك سان يتخي ادك ىلع دنا

 . د مالكلا ىلع تولد لاسيب نيمد ملا مالا الا قالطلابش ةذاحي اذ وه ام

 هرم ةرسح ٠ موصلاو الصلا ىف دمحا ديس خيش ١ مالك الم ىتذمي ألو

 ام يلا نيد ملام يللي لوقيو مئشي لضفو رادلا يف بلك ىقلو لخد
 متنا ىقب ٠ن٠ بلغ امل مكتعن يللي مكتفص يللي هساجنل ١ نم هرارطلا اوفرعت
 طحاذاو سمن بلكلا اندنع ىتخي ىا ءز ٠ دما ما اب .دك ىلع عفاوش

 عبس تلسفنا اذاالا يوان لولبم رهو هجاح مل ًالاو هجاح يف هزوب
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 رهاط باكلا اذ دنع هكلام انحا ال ٠ ن ٠بارتلاب هدحأوو همملاب هس تارم

 مث دنع سجن شاوه ام ىقب ىتذي هوالحاي ٠ ز ٠ شوسجني ام دحاولا سأ نأو
 هند د فرعي أم يلا يبنلاو هي كال لوذا موضعد يز ريزنخلاو اوه اندنع انحا

 نم لالخلا فرعي للا ادو ينتيطع ام ىلع دمحلا كل بر اي هبر فرعي أم

 دحا ديس خيْشاا كوبا يل أس ىقبا لاما ن٠ هيوبن يتس اي بيط مارحلا
 هيفاعب كتياخ ىتذي ىنيع ىلع ءز٠ باوس كبوني انل يلوق يلأعتو يلع
 يتساب كيفامي هللا ٠ تفولد

 رصم دايعأ ربخ
 . رفالا انويدخو ٠ مركألا انريما راونا رصم ةنيدم ىلع قرشت دغ دمب

 ماظن ظفاح ' هتمعم راوناب رطقلا ءاونا ريثمو ٠ هتيعر ينفرأءأ حور ثععأد

 لك يف ساجلا تباث ٠ همزع ديدشب ة-ايسلا ءارعأ لماحو ٠ همزحجيةمالا

 يناثلا اشإ, سابع انويدخو انريماو انديس»ةمالا مدي ايف ركفلا معد ٠ ةمبع
 هتماخف ةماقا مايا تناك دقو ٠ نوكسو ةكرح لاك يف ىلاعت هللا ةيانعب ديما
 ع ةنبرشلا اذ راونا ةدهاشب نيمتمم اراها ناك ذا مساومو ! دايعا ةيردكساب

 ارورس هدهاش نم لك ؛ىل: هوس وفنلا متْتو رودصلا رع مو لك
 هراونا قارشا نم اهيظعيل اهيلا ةدوعلاب ةمصاعلا ىلع فطعت نالاو ٠ اروبحو

 كلذ لبقرصم اه:طبغ اذ ةي ردنكسا !مظبغتف رفوالا اهظح هتاهجوت نسحو

 دقو ٠ ةينسلا هتاذو ةيببلا هتعلط ماودب طباغتلا اذه ىلاعت هللا مادا للقب
 صاخل بوبحلا ريمالا رورمب احرف ةرهابلا ةنيزااب ةيديدحلا تاطحلا تدعتسا
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 ءاظن نسحو نما ءاسك دالبلا اسك نم ةمدخ يجاوب امايقو ماعلاو

 حاورالا ءاذغب ارورس تويبلاو قرطلا يف ةئيزاا لايعا يف قحلا نييرصمللو

 رشاعم انسفنا ؛ىنهنفهتياعر ندسحو هتبانعي مدعو م محفل تعابب احرفو

 ةصاع ميس يلاعلا باكرلا لواح ةءءنيزيزملا اننطو خخ 5 نيب رصملا

 ةياعرلاو ةيئادمصأ | ةيانعلا هقفارتو ةماكلاو ةمالسلا هيصن نلياملا هعموكح

 نيمال اللاو ةبمالا ما وديا اي ,ىصم ليل لكاجو هبا ءا ىلاعت هللا مادأ ةينابرلا

 5 آ 8

 * ةيرف بيذكت )
 نييناولا يناوخا نم !ريثك تممس اضيا اذهو يضاما عوبسالا يف

 اطخاد ىلا تهجوت الو ذاتسالا انتدب رج لافقاب ةعاشالا ةعع نع نولأسي

 دقو ةعاشالا كلت تع ةردتكساو حور ةلو راودلا رفكو روهنمدو

 بيجملا نمو رصم نم بره هنكلو مدن هللادبع يفن ررقث هناو اهيلا فيضا
 ليق كلذ اوعيشا مل ليقن مّن أك اهردصمإمب ةعاشالا هذهل عماس لك نا

 فاللخا ىلع نوينطولا يناوخا رابخالو ديبعو ديز نيميشلا نأ اولوقو مف

 الو ةينسلا ةموكحلا ىلت ةيرف ض# اهنا مولعا ةعاشالا هذه نالطبب مهنيد

 م هناذا ةعاشالا بذك ققحتي هنعتو ذاتسالا ارق نم لكو اًقلطماحل رثا

 شالا اهيويدخو دالبلا ريما مدني امنا هناف هت ذخا م ىضتقي امم "يشل ضرع

 ماث نم باعي الو هتيانع نيعب ةلومشملا هتييعرو ءارغلا هتموكح لاجرو كالا

 : رودصلا تارغومو ليلاضالاو نتذلانع اًدعتبم هدالب لهاو هديس ةمدخل

 هوجري ام دض نيكرتشملا ددع رثك اهاكةعاشالا تداز املك هنا سيجتلا نمو
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 قئاقح نوفرعي نيرلا ماركلا انعموكح لاجرل ركّشلاو ءاشلا مدقنف : نوعيشللا
 مهتففشو مهبتن يف نيينطولا ف أب ينتاك ديم يناس .ايشالا
 عدنلا هئادبع متمد> يف صاخملا ىلع بت <مو ةبفاشم اهورهظا يتلا

5-١ 
 *) ادادو نركب ناوجرنو عادو «*

 رصم ةنيدم ىلا انت اشن لمم ةيردنكما ةئيدم نم انلئاع انلقن سما
 هيلو دعا يننأ يدنفا دمحم ىلفافلا اندلو ةتسنلا و نالا انتماتا لح

 اندوجو ةرورضلو هلضافاو رغثلا ءاهجو نم ريثكلا ددعلا ايلا اعد ةجظع

 )يس يرصملا نسح ديسلا تبنا ةديرجلا عبط ةظحالا نينثالا ةليل رصب

 ناكس عيمج ىلع ءانثلا مدقا يناو زيزعلا اننطو لهال ركشلاو ةجلولا روضح
 مدن هللادع مهيخاب مهن تأنتع ىلع مهركشاو ةيردنكسا

5-5 

 ةيئافولا ةنمتلا بانك ٠ لضافلا فيلأت ةيرصملا ةيماءلا ةغللا يف
 ةيرصملا ةيويدحلا ةناخبتكلا نيما دمحم يدنفا افو ديسلا ذاتسالا لماكلا

 ةباتكلا خي راتو اهيقرتل ةمفانلا بابسالاو ةيبرعلا ةغللا ديحوتل ةجاحلا هيف حرش

 يف 'املعلا فالئخاو ةيرمشلا "نرونفلاو ةيماعلا ةفألا ىلع مالكلاو ةيبرعلا
 ينبني بابلا اذه ين هدحو مهسن وف ةيحالطصاوا ةيفيقوت تناك نا تاغللا

 رصن بتكم عابب وهو هتراع نسحو هدئاوف ةرثخل كل هنم ةيدتك يلختال نا

 يارس نم برقلاب ةيماحلا ةناخازجالا ىنو قلخلا باب لولغز يدنفا نيدلا

 ىلع رطاعلا ءانثلا هفلوم ةرضخل انمو تاوفلا ىثني نم هبلاردابيلف ةيماحلا



 د < + دو

 اليمج اركذ هل تدإخ ةمدخ ةفيرشلا ةيبرملا ةغللا هعمدخ

 #ي لما 4
 اهباحصال ةديرجلا ولصوي نا فاي رالا يف ةطسوبلا ءالكو نم وجر

 اباصوي الوا اهتاقيمنع اهرخّوب بتاكل ضعب نا انماعدقف اهني وانع تف ريغ نم

ذبن العا يناث اذه ناف أب حرصن ههج نم ىوكش انيلاتدرو اماكن الا نمو
 كل

 اب رافث
 تفو لغشا يذلا دجاملا لضافلا ةمجرت هيفارتجلاو رصم بانك

 يك ذ يدنفا دما انقيدص ةرضح ةديقملا فيل اعلاو ةيفاثلا مجارتلاب هتيبوبش

 ىل< فقيل هؤاننفإ يرصم لك مزاي دينم باتكوهو راظنلا ساجم جرتم
 ةمك احلا ةلئاعلا ءارما ةمهو داهتححا» هنطو يف تدجو يتلا ةيفارغجلا داومل

 هناو شورق ةعبراب عابي وهو هتملاطم ىلع نطولا ةانبا ثحنف ىللاعت هللا اهسرح

 ريثكلا |هلا نم هيف امل ةبسنلاب لملق نعل
 دي ءازعو ءاثر ا“

 لواهتدلاو ةافوب ماعلا ةديرجلا لو ليلخ يدنفا دهم ةرضح ّّش

 اهوركم كلذ دمب هللا هارا الو انقيدصل ةالينج ريع ىلاعت هلال انف سما

 نينح هقيفس يف رصم نزطم نيما سجرج يدنفا حرف يفولا انبحاص يزعن اك
 هللا ةمحلا عبطلات حت هدي رجلاو هتافو ربخ اذغاب دمذ اهنب ةطح ىجرك ذت يدنفا

 لد.جلا ربصلا
 مدن هللادبع

لل ل لالا
 ا

 720777 ب سس سس سي يس سل 21:1: ااا ا اا اا
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 ناتمالا
 ىلوالا ةنسلا نمرشاعلا ع

 ١٠١5١5 ةنس هبا 15و ١١٠١ ةئس ا ا

 ٍلاعلا يف كاملعلا فئاظو
 قلخام للفسلا نوكلا ناب مكحلاعلا يف مهفئاظوو ءاماعلا ىلا رظن نم

 ءىش ديس هب - لع يذ لك ءاملعلا ديرنو مم الأ فرع الو مل الا

 ابن آلا موفئاظوب ًامايق ءاماعلا لواو ٠ نيسردملاو نيماعملا ةصاخلال صوصخت

 راظذلا مب طنام دنعو ةعفانلا مولعلا باب ةحتش مناف مالسلاو ةالصلا م,يلع

 قيرط يف اودج مقلسملا طارصلا ىلا سانلا ةوعدب مايقلاو ملاعلا ناوش يف

 اا نسحو نيللاو قفرلاب ميلا سوفنلا بذج يف اودهتجاو ةدافالا
 اوشامو ءافعضلا اوسلاجو ءاظعلا 59-2 :اينغالا اونيالف ةرشاعملا ليمجو
 قاشم ىلع اوربصو رارغالاو ءالقعلا اوظعوو رارحالاو ديبعلا | وصلو ءارقفلا

 ديدهتلا دوعر مهدعقل ملو بيذعتلاو بيذكتلا ملا اوامحتو ةلداتملاو ةضراعلا

 تفاجت دقو مي رصاعم يفاهرشنل ا وبصتتا يتلا ميوأعد ثب نع تيناتلاو
 ذئاذللا ىلا اولام الو ةهافرأا ىلا اوداخا ايف ةحارلا عجاضم نع مهبونج
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 ايرالاو ثانال ةرثكب اونتعا الوةضفلاو ىهذلا ممجب عمجب اولغتشا الو ةيندبلا

 كنضو ةلق نعال عروو دهز نع ءارقف اوتاموءا 6 3 ثاعو ءارقف اوربظ لب

 نيعماسلا ذخا مظوظحو سوفنلا بذج متجنغ لوقءلا ةاده ناف لاح

 رصنع رابطتو ةملكلا ديحوتو تايدصعلا نيوكت كي مذئاذأو موعد

 مهراودا .اوضق دقو : ءاوهالاجا ماو قيرفتلا طيلخ نم ةكللاو هشيدلا ةعماجا

 ذخالاب ءاملعلاو 'اكحلا ار ىلا رمالا م: ىبتناو ءانعو بعت يف ةهظعل ا
 قيرف لك .اقرفا هدعب سانلا مسقناو مهبت؟ يف رظنلاب وا ةرشابم مهنع
 عيضاوم تفلئخاف ٠ اهيلا لوصولا يف هتايح يفتي ةيلع ةهجو هل لعج

 لدبلاو نيقلتلاو ىقلتلا ءاماعلا لدابتو ضعبب اهضعب راكفالا تكتحاو مولعلا

 فراعملا نم هيلا اولصو امب ىنارمتلا لاكلا تادعم اومتا ىتح ةرظانملاو

 نيدلا دوقم مهوداق نيذلا ءايبنالا مولع يف مهراكفا كاكتحاب هيبلا ةمتالا

 بئارغو تايولعلاو تايلفسلا ىف رظنلا ىلا مهولصوا ىتح ةيوامسلاةسايسلاو

 ةيهآسلا هسايسلا قرط ,موماع و تاعرتخلاو تاركا ىلا هودهو تاق ولذا

 لصفو فئارضلا عضوو تايالولا ممسقلو تارادالا بيترتو ةيبرخلاو

 نم هيف أمو كلما هزلي ام لكو ةراجن | عيسوتو تادهاعملا دقعو اباضقلا

 كولملا مهل دملعا ميقتسملا قيرطلا اذه ءاملعلاو اكمل 6-7 ماعلا

 نوفرصم مل مهول وذيفنتلاو .اذقلاو ريبدتلاويأرلا يف يف رهءاكرش رش مهولعجو

 عفر علا دل ااا كولملا ره مناك ةيبيدأتلاو ةيبيذبتلا ممولعب مف

 سدفنو م سوشن اوأذي هريما - هبكرأو هناطلس عم هسلجا ثيح ىلا مرعي 0
 سرادملا نم اورثكاف يشالتلاو طوقسلا نم ىبعلا ركرملا نيصحت يف مهتاقو
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 هلفطل ميحرلا دلاولا ةمدخ مهسفناب مومدخو ءايبنلا ءايكذالا ابيلا اوقلناو

 ةظحالملاوةبقارما تحت لمعل | ءارعص ىلا لعلاةحاس نم نيلمتلا اولقن مت ريغصلا

 دعبو ماقملا ةعفرو لالحلاو ةببالا نم هماعم هيلع ال لعتم لك رظن دقو

 بععاتلا تابقع ءاحتنا ىلع مومو هطبغلا حاورأ مب تشثعبناف تد.ملا ظ

 2 هن ىلا سرت أم مهتداو م,يدبأ ملاعا ثتزخذا ىت> مم ذهاسأب ءادعقأ

 قاةحتساو قحي اهولعذ ةرامالا

 ءاسنالا نع هذال ليلحلا ماقملا اذه ىف هرود قرشلا ذخا دقو

 رودلا مايا اصوصخ ةليوط انورق ةدلاجلاو ةلداجللب هلها لاغتشاو ةرشابم
 نوكلا ءةالمو ةرخالاو اينالا يريخب ءاج هناف ىاالسالا ىدمحلا

 ىتح قحاللا اهمذالو قباسلا ايلا ىدعما ام اباوبا ميلعتلل نو ءارمالاو ءاماعلاب

 ثاحبالا نم هئاهع بتكىف موُأ .اهمهنيدب ذخالا ةيفيك هلنيرياغلا فرع

 مهوراجو مم اودتقاف ةيلقعلا مولعلاوةيبقفلا عورفلاوةيديحوتل ادعاوقلاو « اوصال

 ماعلا تايبعكمأواما الم دقو :نالفاغ ابنع اوناكو اهريغوةشدلا فيلاتلا ىف

 بلاط لك اهوماعو و مالا دارفا نيب اهورشنو ةيماعلا مدئارفو مدئاوفب عن 9

 ياب ءاملا نم نالا نوكلا ىفام لكف م,مولعب برغلاو قرشلا اوداق ىتح

 يئالسالا نيدلل ةمعن مم لك قنع ينو نيماسملا ةذمالت مهامنا ناك ع

 نييلغتملا روبظب قرشأ أ١ ىف كاملا ةدحو تددعت ام دنعو ٠ هريغب ناد ناو

 نال ابيلع ةراغلا نش برع ىلع لبسف هكلام 'ىرتل ةميظعلا هتوق تفعض

 لطفحتو اهسفن نع اًءافد ملا نم |باثم مدصت راطقالاو ددعلا ةريثكلا ةمالا

 لبس ةعطاقتم اعطق تراصو تأرجت اذاف اهتماك عامتجاب يفارغجلا اهزكرم
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 دغعلا نع ابءاطقناو ةءواقملا نع ابفعضل اهعلتس نا مالا نم اهريغ ىلع

 لخادتااو ةيقرشلا ,مالا ىلع بلغتلا باب ابوروال تف يذلا اذهو ٠ نيعملاو
 رودص راغياو منيب ةوادعلا عاقياب يقرشلا ممعمتجم ,لاصوا قيزمتو مللاعا يف

 فقوو م.توأ دلع يدبياب مهدجح فونا ًاوعدج ىت> ضعبلأ مضعب نم هكولم

 اذا ىتح اًريخ ارح مهناطوا ناردج نوضقني تيب لها ىلع جّرفتي برغلا

 مقو ةيبدجالا عماطاا لوح :اوهالا تعزوتو يوقلا فعضو عيفرلا طحنا
 بيحرتلاب هلها اهاقلتف'برغلاىلا ةماعلا هتّوق تلّوحتو ةلاهجلا كرش يف قرشلا

 اوكلمو راكفالا اوريحو لوقعلا اولهذا ىتح هماعب قيرف لكل تشاو ركشلاو

 ناك لح ىف تيوأع هيقرشلا راودالانإ ثبحو ٠ سيرغلا مدجب قرشلا | افهم

 نييقرشلاو نييبرغلاهئامأع تاقيط نيبن نا انمزل نال مولملاوه يبرغلا رودلاو

 انملاع لك يدويف ةيقرشلا ةيماعلا هش شنلا مه ايحت نا ىسع ًاملعت ال اريكذت

 قرشا امدجب ءادنقا لوقن نا انيلع زع ذايب وروالا هلثب ةادتقا هماعتابجاو

 اذا انيلع بيع الو ٠ هيلع اوناكام اننايسنو اندادجا نيبو اننسب دبعلالوطل
 دقف لصاح وهاك ءاماءلا فئاظو ءارجا ىف نالا اهيانيدتقاو اب وروأ نعانذخا
 لاغتشالاواهراكقاب لالقتسالا املز !ىتخ مب تددقاو انيمدقتمن ع تذخا

 هيبرغو ةيقرش كلاملايف هنارمعلا راودالا نش اهتذتاسا ىلع

 دب (تاسنربلا ) ليي كاولملا ةقبط

 ث.يح نم ةموكحما ةءالا' روما ىف رظناا أمن : اغردقلاةليلجلا ةقبطلا هذه
 دونا عمجو نوصحلا ديبشتو تالالا دادعاو تارادالاو احل 5

 ابيحاتم نيبو اهنيب ةيكأملا طباورلا ظفحو ةياقنو ةيرح نفسلا لو
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 ماءل'ةيفارغج ةساردو رغصلايف مولعلا ناقلاب الا كالذأ م الو اه رواجو

 بازحالا براشم ىلع فوقولاو تاماظنلاو نيناوقلاو مئارشلاو مالا قالخاو

 اوكراشف مملع فئاظوي مادقلا مهيلع لبس مولعلا هذهب و كواملا يعاسمو
 داونجاو دهب ةفيظولا بجاو ءادال مهتاقوا ضعب صيصخت يف سانلا رغاصا
 ىرخالاب هنكلم”ىلاوهيتاقم ىدحاب كلاملاىلارافان ركفلا مئتاد مبنم كلملاف

 ىلا بالا ليم ةمالا ىلا لئام ءارالا دادمخ“او ةروشملايف هئارزوا كراشم

 نم ءارمالاو ٠ ةبأَذَم ضرا يف هع ىلع ىعارلا فوخ اهيلع فئاخ .

 سانلا ىلا نوددوت معارك رظن نورظا ملاعاب نوما اق ةيكواملا تالئاعل

 ىلع نوددر'»و دنجلا نوروزيو ءارقفلا نونلا :بو ءاينغالا نودوعيف

 رودلا مهملا ىبتنا اذا ىتح مرلمع ىلع ان>و ميممخل أط.شنت ىرقلا لها

 اوأر امو٠ دادعتسالاو ةبهألا نم نوكي ام نسحا ىلع هو كلما اج
 اوظفحدقو مييدباب نيذخ الا ةمدقميف اوناك الا ةبقاعلا دومحم أرما ةمالا نم

 الف قالخالاو تاداعلا نه هرلع ,هامو نيموكحلا اوفرعو ةمالا ىلا مزاي املك

 تايعمجلا “| اسور َُن هس الو ينغ الول ضال ةالو ميظع الو هيجو مهنع 6

 ىف روضحلاب ةيئيدلاو ةيهاعلا تايعمجلا دي : ىف ىربك ةبغر ملو نايدالاو

 يف ةطاسلاو لالا ؛ متدعاسمو داهتحالاو ةرباثملا ىلع اهئاضعا ثحو ابلفاخ

 اولوحو مهلا بواثل اوبذدج لاصخلا هذببو تايعمجلا تناك ضرا يا
 مكولم ىلا.داوةنالا يف اودحتاو مملاعا يف سانل! فاتخاف مهتهجو ىلا راكفالا

 مخاطوا ءايحو هدم تيب وه يذلا كالملا تيب ظفح ىلع دضاءتلاو

 هكلم ماعد تعادت قيرطلا اله نع كولملا نم داح نءو ٠ ةقيقحلا يف
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 © ءارزولا ةقبط

 ملخمو راهنلا نوضقي اركف سانلا بعتا ةميظعلا ةقبطلا هذه لاجر

 كلاملا نع منيب اهف نولءاستي ةيباتك ةيدب لاعاو ةيركف لاغشا يف لل
 ةيبرحلا مقاولل افاشتك ا ريغلا ةيلخاد ىلا ثوعبلا نوثعبيو ةيمويلا اهرابخاو

 ةيدذولا لئاسولل ةفرعمو ةبركسعلا دادعالل«اصحاوهيرسلارابخألا ىلا املطنو

 نا مورصاو ةينيدلا دارفالا ضعب ةغبص اوريغ ارو ةيسايسلا هدصاقم ىل
 لبسيل د قلعملا يف مهرباغ نا هنيدب وا نيدلا ين م,نأم نا ريغلاه ذم اورهاظت»

 اورد> دوصقملا مما اذأف اف ماعفأو مل اوفا يف اوقش و همالاب طالئخالا ميلع

 مزولخادي 9 نيد يف يلكلأ نم هنوفلوي اب هعورفو نيدلا لوصا اوقفلو

 قزم و ةدحولا ددعتل ىتح جرملاو جرفاو فالئخالا همالا نيب اوعقويأ
 ظفحيو دالبلا مدقي امف ربسلا [ضيا ةقبطلا هذه ىلعو ٠ عامج,الاو عامتجالا

 ةينيدلا ىتاكملاو ةدانصااو ةحاللاو ةعارزلاو ةراجتلا رئاود مسوبو نمالا

 ضراب اورم اذاو ءاهجولا ةرايزو ىضرملا ةدايع ىلا نولزانتي مهلرتف ةيبلعلاو
 اب مهودتوو ملاعا ىلع هوفحو ملاوحا نع هولأأسو اهلها اوفطال ةيفير
 سلاجم نم اس اولخد اذاو ٠ ىحاولل داو سوفنلا 85 مريخ هيف

 ولعو همالا حاج همق امف لادحلا 0 ولدابو ثيدحلا يف مدوك راش نامعالا

 رهرومأ يف مهورواثو مهراكما اوفشعكأ محلاثماب اوعنتحا اذاف ةكلمللا نأغ

 رابخاو ةكلملا لاوحاب ب مهوربخأ كولا ىلا اوداع اذاف ,هودمأو مهنم اودمتساو

 -- مهوعجارو ةيئاضقلا ءاكحالاو ةيم ويلا عئاقولا ىلع مهوعلطاو كلاما

 ةحارو ةورألاب يلاهالا ىلءو ةوطسااو الا مب ميل دوعب أع متاحرتقم
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 ةعقب يا قف اهسإ ردت نم نولم الو ابنع نوعطقني ال سورد هذهو لابلا

 ةيغاص مهناذ او ةرظان منيعا تماد ام باعئالا نم ممل ةحار الف ابيف اواح

 يف دغ دمبو ماظن ثب يف أدغو دنج ميظنت يف مويلا مئاد لمح يف مهف
 ةرئاد عيسوتل نيفشتكمو نيثحاب ريفلا كلامم يف مهولسرا نم ءادن ةباجا

 ىلع دوي ايف ميلع نيبلغتملا ممالا مارؤتساب ةورثلا داوف ريثكتو ةطلسلا

 اوقاف ىتح مواعلا هذهل ىتلتلا اومكحا دقو ةيلودلاو ةيلاما ةعفنملاب ةكلملا

 ديعبلا بيفملا ىلا نورظني دقعلاو لحلا لاجر نالا مهف نيلوالا مهتذناسا
 داتعالاو لسكلاو دعاقنلا رظنب ال تاياغلا ىلا تالصوملاوتادعملا رظانم

 جرايزلاو لمرلا تافارخو روفجلا ماهوا ىلع

 د ءاينغالاو راجتلا ةنتط

 باسحلا ةفرعم ىف ابلها دبتجا دقف ابوروا ىف دحلاو زعلا ةقيط هذه

 قاروالاو ةيندعملاو هيعارزأأو ةيعانصلا فانصالاب راجالانم حابرالا قرطو

 رم اريثك اوفو مرتيلخاد يف فانصالا نم اريغك اوركتحاو كونبلاو

 ريغلا ةءانص اوتيجأ هدالب ةراجت ابيلا اوثعب و ةرومملا ندملا عيمج يف لاخلا

 ةريغكل اعماجلا اوحتثو هدالب يف ةءانصلاومهيف ةراجتلا رصحبربميلا مهتورث اولوحيو

 لاوحا ةفرعمل لما نم غارفلا دعب مهنم تيتشلا عامتحال صروبلاب ةأمسملا
 متماك تدحوت اذهبو ةيراجتلا كلاملا رابخاو راعسالا ىلع فوقولاو راجت

 ممل ام مهنا لب اًئيش مهتراجت يف رثكوت نا أم ةموكح عيطتست الف مهريسو
 ميباط ةباجا ىلا كلاملا اورطغا تاوقالاو دوقنلا راكتحا لع دلل

 لودلا تضرتقا ىتح ومنل متو رت تلاز امو ' متر اجت مدقتب صخب مف
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 نم اوراصو هسايسلا فارطا ىلع كلذب اوضبقف م ةنيدم تراصو مرنم

 يحالف مم اولخادت مهفرصت نسحبو  تاموكملا سلاجم يف دقعلاولهلا لاجر
 رخ ١ قيرطنم اضيا ةءارزلا ىلع اوضبق ىتح ضو قلاب مث ةراجتلب الوارهدالب
 ليق نا ورغ الف ةقبطلا هذه فرصت تمت اهاك ةعارزلاو ةراجتلاو لماعملاف

 ساجم يف مهدحا دعق ام منا ممزاول نمو ٠ اب وروا يف ممالا ةايحرصنع اهنا

 نيعماسا ابغرإل اهيف حاوتلا ةيفيكو ابقيرطواهدئ اوفو ةراجتلا يف !كتي ذخاالا
 يف لاما مهش مور ةرذوو راجت ةراكن ةكلمملا ةوق ملفعتل هعم رجالا ىف

 هما | هذ اذأ ىلع ةرمدأق مهدئاوف أواعجي و :دافالاو مياعتل نوثبنم مهلف

 سرادملا نم افولا اوحتفف ةيماعلاو ةينيدلا تانعمجلا ىلا ميديا اودم لإ

 مهتقفن ىلع عمجا ملاعلا يف اعلا نيدلا لاجر اوثبو تايعمجلانم اًفولاو
 ال يضارالاو ممالا نم مهنع باغ ام نوفشتكي وأتيد مهرياغ نم نوليمتسي

 تداز دبعلا مداقث اهك نامزالا يماوت الو فرصنملا ةرثك كلذ نم عنه

 مه مناكف نطابلا يف ةحتف ةاعد رهاظلا يف رامت مف تايعمجلاو تاقفنلا

 مل لاع اهُرايظعو ةكلملا لاجرو كوم
 د ةعيبطلاو ةضايرلا هالع ةقبط د

 خارتخالاو عادتبالا لها : اهاحر نذ ماملا يف لضفلا ةّقبط هذه

رورضفلا ةعانصو ةلهلا يلعتو سوهخأ سي دو
 يواهكلاو بيبطأا مهنم : تاب

 يربلاو يرمج او يناودلاو يندعملاو يتابنلاو يكناخيلاو ىككفلاو سدنجلاو
 هلم ىلع 56 مر دداو ا هردغو يف رغجلاو برشا لاحر ند

 2 م هدئارف رشنو هدئاوف نءب.تو هضماوغ مرش 4 مش يف دا
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 ايفرأ 0 مدقنو هن 5 ءالعاو محل مى لام هنأقو دل مم ههحو الو ماد قامس

 ايف ةمملا عيضاوملا ف نوفلاخي ., |متوذ دلءشعتو اتورث ميظعتو امعئانصو

 0 لح ةمدخ ةمالا ةمدخو ةيسأ سلا عماجا ىف نوعمتي و 3 م

 اطوالاو لدالا هفراقمو ةديعبلا راطقالا بسودس ن عامجمم* دعتن خذ

 ”ءان هنوبستكي دجيو ممواعا انوي ةدراشو مكلام اهنوديفي ةدئافل

 تاحرد ل معالا هيلع قرت يذلا سلا مف غب يرانا هظفحي دلال رك ذو

 دضعلاو لالحلاو ةبءالا ءامس ىلا كولملا هيلع دعصت عدلا جارعملاو لاكلا

 يثالتلاو فعضلا ضراوع نم ةياقولاو عافدلا ىلع كلاملا هب ىوقث يذلا

 لضف رسل ع دما لوش امك منونف يف الا مل ثيدح الو

 تاآرطو هب تان ىلا ت تادهاشملاو و علاقو لاو ثداوملا ددعو هدئاوفو هماع

 نيدعاقت ما مشيش هيلع لب وعتلأو 4ن 7 ذالا نا ناعم أس سلا قوشو هلع

 كيهانو دجلا رداظمو لئاضفلا بابسا نع نيلفاغلا هشيو فراعملا نع

 مس[ امي عم فلأ ةثاحأل وم 2 ىف امنم نيلعلا ددع غل ةقمطب

 سمو 1 ٠.6 ٠ و مهيدي ىلع 8 ىلؤو ةليمالتأا نم "هاو م. وى

 لضفلا يوت نب ريس نهو دئارجل رر 5200و فلّوم ٠٠٠1و
 يات ةيقبلا م1 ايف ةلوادتملا ةريغكلا نونفلا ْى

 قافتا دقع

 ةدسزو ةناممدو ةفمطأو ةنماحو ىرمو مود“ د ونأو ىثن> 9 معا

 ةسردم انل لمعت اندارم لاف منع كب ىفانح عمل اوبأناو ميدن دنع هب ومنو

 كك
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 ال 0 اون اذام ةليملا بادالاو ةقمظللا قالخألا مت كلانرح ىف

 سيل سا يبرعلاب اهمالك نوكي نا مزاي ةسردملا نكلو ةماركو ابح

 9 هنال يور يبرم لكلام ل ردقت ام انثا ىركميو ١٠ ةماعلا

 3 ند امرك ديرت تنا ىقب ٠ انلاثمأ سانلاو تاعسلا ىلع بعص

 ريغصلا لفطلا هم ب مالكب ركب 2 اخا يفا يع ممن يوغأ كمالكب

 امم ىلع كل لوشن زيسل الو روسفت هل جامي الو بءتريغ نم ةأارملاو لجرلاو

 9 كقناخ دوا وه نوكي اذأه ىثام تاك اذ لثم ىثت تنك اذاو١ح'

 53 أماو لصح ام كلذ ناف ققااغ ادحا قااما نين يداعلا مالكلا

 يف هعوبطم اهارت يدمبلا مالكلا ؛ ةرواد# لسرا ذاتسالا ىف نيكرتشملا ضعب

 نيشيجب ةيبرعلا انتغل براغف يرإبلا 0 ةياعكلا نا تخف ةثلاثلا ةمزلملا

 دعتسم ىلا 6 ريحا تعج اذلف ةيماعلا ةغل شيحو يبنجالا ليخدلا شي

 جيص يب رع نك هتلوهس يف يدلبلا سنج نم طيسب مالك 3

 نالا٠ حا معن ْن يومنلا ىبرعلاب ىفيد ةسردملاب صودصخملا مالكلا ىقبب 4

 هالكب الاو يودلاب اهماكت اهريغوا ةفيظل مم كت ]د ال هحاح نع كل أسا

 قرف رع نم يداعلا امالكمفت أم لثم ةمهفت يذلا يب رعلاب الكا ١:ن٠ناوسنلا

 ظ نا يلا اموهيف ىرجام لعل لقا لا سلجم نع كل أسا ٠ ٠ ةفيطل ٠

 " ممم رمل : ىراكس انحاوزا رضع ا نسح ما تلاق اولا سلجم ددعنا ام دع

 هلو الا هلعفت الو يق سما هاسنلا نم لاجرلا برض ًالوا هيمن تسسلا تلاقق

 هل سيل فرشلا مداع نود لجرالا هسفن ىلع هلبقي الو ةيبرتلا ةيدع ايلا

 ظ تب رض اذا ةأرما نا نكجف لاجرلا دب ةمصعلا نا ًايزث ٠ ةجق لاجرلا نيب

-- 



 يك 70 و

 مدعلا مدع ميصن !متيب تس نوكت ام دعبو ةرارح هيف ناك اذا اهتلطي اهجوز
 ناو مهب راثحت اهناف لاملا ةريقف تناكو دالوا ابعم ناك اذا اهنا ةيهادلاو
 لبجرلا هاج اذا ٠ هسوفن تلاقف ٠ ةييرغلا لثم ةدعاق ىقبت اهيبا تبب تحار

 ش 555 لجال بابلا ىلع ماني هكرتنو هيحو يديني لفقن ناوكس وهو

 اهحوز هجوىفبابلا تافق اذا ًارملاناف لاطب ىاراذم ٠ هنشس تسل |تلاقف

 ىلع ماني هيلفتو اهجوز درطت مت اهنكما اذا ةدحاولاو اهفلظي نكيو ابيلع بصغل

 نيب هادهتو هتجق لقلف مادخلا ثم اهدنع لجرلا ىقبياث تيبيفوا اهتني باب
 ىلع بلكلاو ىه ىتبت اهجوز ةميق فرعت تناك ام اذا انم تسلاو ناريجلا
 لجال مهسفانم قيضنو اوركس نا لاجرلار ذعن ٠ سؤراتلفما تلاقف ٠ ءاوس دح
 موا مالكلاب هيلع لزنن ناركس وهودحاوةاج ام لكو مهنم دحاولابوتي ام

 ٠ هيجن تسسلات لاةف ١ هريس اهضفيو هسفن ةجث فرعي ىتح هدالوا نيب هلذرنو
 نكميو بدالا تعيضو اب اجلا ةليلذ تراص اهجوز ىلع اهناسل لاط اذا ةدحاولا

 اهجوز متلو ةارملا نا ةيرش ديئا يو + ايتاظيو ابمالك نم رفني لجرلا
 ظفاحتو ل لاجرلا مم بادالاب كسمتأا انمزلب نحن ٠ دساف يأر اذه هلذرتو

 ةدحاولا تناك ول ىتح تقو لك يف انيلع بجاولا مهقح مهيطعنو مهفرش ىلع

 زعوه لجرلا ناف هماقم فرعتو هقح هيطعت ان أ دب ال ربقف اهجوزو ةينغ انم

 تيبلا رادم هيلعو هيف نابعتلا شاعملا يف يعاسلا وهو اهفرش ظفاحو ممل

 لكلا ىار لع انم ةدحاولاو دوسا الو ضيبا يواست ام لجرلا ريغ نم ةرملاو
 ةقيرط لمعن ٠ هزيرع ثسلا٠ هفرط ىنالو هدي يب آل هفصو نسحا أم يديس

 فص ىراكسلا نيمدختسلل فرصت امنا اهنم ىلطن ةءوكحل ىتكت ةفيظا



 كشف

 ساجلا ىلع ىراك ىلا دليلا دالوا ليهو يناثلا فصنلا موناوسأ يطعتو مرتيهأه

 نا اننا نظا ملاوما ىلع نوظفاحي هيتادملا لثم نيفرشم مش لمعلو يبسحلا

 قالخا بذنو تاتسلاو مئاوملا انتاو>ا قوقح طفحن ١ ملا اذو انلمع

 لك ناف يأر ١١ اذي- ىضرت ال ةموكللانا كافي ال هيجحن تسلا٠ لاجرلا

 ىعسحلا ساجلا ةلئسمو هلايعو ةثيب نع لوئسملا وهو هلام ىف رح ناسا

 لاجر | ةريك ويصف هزو نافذ كلذ عمو ةموحح الو نوناذ اهزوجي ال

 نع ىرات <ساإ لاح ضرع بتكل | اننا يدنع يارلا اماو ناوسنأل راعو

 اجرأأ باب نم مريول ذادسالا يف هرشننو ميدنلا 5 مجاوزأ ناسا

 رش كلخد ام راد اي يوالبلا نم هيف ره اع اوعجرو مفن ناف ساتلالاو

 اهلغش فرعت ىثدتو ةموكحلل لاح ضرع عابتكن منا رس يف اورعسأ ناو

 وه اذه: عيمجلا ٠ هفرشو هلّقع عايض يف !فرصيو اهسواف ذخا, نيف

 نوتمهك تقفتا تاتسلا نا لوقث يل تبتك مناه هيمن نا مث باومصلا

 نوجازا ىلا ىراكسلا ءاسن ناسا نع لاح ضرع بتكت كلنا ىلع

 يكبيو رجحلا نياي لاح ضرع بكت نا كوجرا لكلا نع ةباينلاب اناف
 ىغبني اذ ةلاحلاب فراع كناف ةءاصول جانمت ال تناو 5 أم هرمع يذلا

 00 بيطلا مالكلب فاطعتسالا يف ارو كارو لت ام كيلع هلا

 مييلع مونأو مسن راو مفر مهفرعو قوواقلا زهو حولا م باب 7

 لك ايالولا نع كيزمو كديب ذخاب انبرو ةليوظلا ةدملا هذه لك

 ينووش وأو يدك نادب ال ةءا ةءاطو أمت ند ريح

 سس نأ تس



 دك +5 و4

 * نيجاوزال نراك ءاسن لاح ضرع #*

 نهئاب ١ نم نهو.تلتساو ىلاعت هللا بابك ندومتذخا يقاللا .كذواسن
 0 رعا ىلع ةريغ بادحلا 5 متبرضو مكدنع تاناما نهنا ىلع
 افيرشت ماج ا ىلا جورملاو لاجرلا ةطلاخم ,زنم ندومتعن#و ؟ئانبا باش ال

 ركيديا نيب نمدقلي نوتنايصو نيفافعب طبترملا مدجل أيظعتو نمل رك:

 نا جتيلوجر ماك نإلث اس ماراحالاو لذلا ناساو بدالاو عوضخلا ةئيب

 فرشلاو لقعلا تابهذمو الملا يف هنوقفنت يذلا ضعبب نويلع اواضفتل

 امك ةيجوزلا مزاولب متنتلا قحنهسفنال نظفحيو لايعلا قمر هبزددسيل

 دالوا نيب لاععالا نم مغارف تاقيوا ضعب اوفرصت نا نشغل

 اذا الاو مزنيعا بيلا 6 ا رظاخ نوربجتو موب ذهتو م.نوبعالت

 انسناويو انسلاجي هنورت نم تويبلا ثاسييح نحنو هيف متنا ام ىلع مب

 تربدتو متلمات اله ٠ بعللاو هللا سلاجم يف !هنوعطقت يتلا ةلرطلا ي يلادللا يف
 بامح الولو مكيلع 05 ا ضراوعلا نمانيلع ًرطي مكلخم قاخ اننا م ءاعو

 ٠ ىلاعت هللا ذاءم متم انءاس ام ام كاسل انم ةدحاولا فرشو عرشلا
 مم 6 لخدي ال جوزمل مياس اوحابا نيذلا جرف الا نا نورت

 ايجوز ماد ام اهتيب نم جرخت ال كلذك هو هعم هتنيرقو الا اسامم
 لمثل ! نم هغارف تقو ىف !هةح اهيطعيل الا كالذ لجرلا لعفي امو هلمع يف
 ركحدوجوب انقوقح انوفوف ةداعو اعرش عونم انجورخ نا ثيحو

 فا ىلع ٠ انع ةيبرلاو ةشحولا عفدو مكب ىنالل ثويبلا يف انعم
 51 بال ريبلا يف ردت تال ب رش يف مومدلق نيذلا جترفالا



 شففاب

 يف د اهدرل>و هتاقوا بئر تر دقو هدالواو متحور عماالا ةمعل ماتم

 املعأ الا ةوطحوط# ال هناف اذك ناكم يف نالا هنأو دكة يني نام

 مهدالب يف مهدوعتل ماعطلا هب نورمي ام الا رمخلا نم نوبرشيال مهنا مم اهب
 عرج و“ 9 مئلفغاو انقوقح ٌتردهاو لاهالا دنع ةعدو انومتكرت :متناو ةدرابلا

 ةرفسلا تاودا بيدترتو خيلعلا نسحن ال انك ناف تادناكوالا متلصوو كريب

 فيظنلا لكا يف ميواسنا تاخباطلا نم ّنهنم لعتن نم انل اومدختساف
 كدالوا هرت مل ًائيش اولك أت نا كسفنال نوضرت فيكو ةمطالا نم ليمجلاو

 نوضرت ال متنك اذا توببلا يف انو سبح لع يألو . م م واسن هتقاذ الو

 ةيس قولا ابت ال كذئاذل فلخ نولسرتس. ؟نا نوماعتو اهيرارقلا مسفنال

 هلع كمت لبر فرش يأ ٠ راذلا ىلا متددر وا راعلا يف متعقو ارايصحت
 اهغارف دعب انم ةًأرملا نيزنات نم ىلا نونجلا هلبالا ةرشاعم ةّأرملا رشاعي و هلافطا

 يأب. "نولقعت الو نورظنت ال ليطاسم ىراكس انوه تتح اذا تييلا لمع نم
 م لجرلا مقوأو روديبارشلا ةريبن مكساوح تلطمت دقو: ًرلا بدأت طوس

 انيلع لزن اذا ىلاهت هللا كاده انوتفا ٠ ليتق ارا يدي ند هناك ًاحيرط
 متناو سأبللا وا توقلا انجتحا اذاو ٠ هعفدي نرم ,ركسلا دوخ يف متئاو سا |

 ءىش الو كرجأت سلفاوا ةمدخلا نم م درط اذاو هب اتيتأب نم نوسأفم

 لها مكنم 3 دف هللا مر انومحرا ٠ انلابع تيقن اذابو انوي نم اندنع

 روفنلا ميهبلا نا متريس عيتو ملعف هوس ىلاعت هللا ىلا نوكشي ىلعألا ءالملا

 || مبا فاظتنو مكمدخن نرحنو ةبحاصب سنأتسيو هروفن نع عجريف نال |
 ظ ردقتام لكي مل نيزانو نع اين طيخنو نحعنو لخغأو اك روم هنا ظ ظ



 د جس و

 فول أم ريغرخ ١ سنج نحن له :انع اًدعبو انم "وفن الا انلمع م ديزيالو هيلع
 ربهتسن نجف ليحلا قرط تقاضو ,ثرغتسن نعف يئاصملا انيلع تدكارت دنع

 ىلع مكتافطعتو ةيجوزلا 3 ةشاسنالا متون الا بابلا اذه يف انل سيل

 يف اعراصبالا تاو يديالا تالواغم 71 تافيعض حانجلا تارإ نيك

 ًافطع افطع ٠ تارورضلا انلوح تراد دتف ًاقفر اةفر ٠ نهجاوزا ريغ نم ماعلا

 / : انمدخ ٠ ىعب امفانوظذحاف ىضءايفك . انظفح -رابظطالال بس انياعتولتدقف

 5 نع ءاضغالا ى نه هيف مننا ام عم اننا نوركذت الا ٠ تافنلوالا انوئفاكف تاذلاب

 متاميس مم اطبا اذا فياتنو متبغ اذا يكينو متضرم اذا ضرفو متبصا اذا عزجن

 مرطاخ افاطعتسا مل أهم دقن ضورف هذهو ٠ ةلمتحم م“ ءاساو ةروفغم اندنع

 : لكب مكفلك لب كلذ نم ًاثش انيلع ىلاعت هللا ضرفي مو مكتبحل ًابالجتساو

 انسمتلم اوبيجا ٠ عيطتو ممستن الا اهيلع امو شاعملا تاي رورض نم ةأرما ملي
 ءالقعلا عومجو ا:دالب لها مكيلع نيدهشم مكيلا ةغب رعلا هذه انعفر دقف متم

 ليبسىلا ةياوفلا 597 0 انرما يف باوصلا مهاب ناىلاعتدللا نمنيجار

 مويو ايندلا هذه يف رانلاو رداعلا نم انظفحي و هرتس انيلع مدي ناو ةيادملا

 مكرئارح (اضمالا) هن اش لج هدحو كلذ ىلع رداقلا هناف رارقلا

 »6 حوصنلاو داشرلا 4
 | ذبمجلالماكلا لضافلا اهالوا ررحي ناتينطو ناتيدا ناتيملع ناتدييرج

 0 ررعيو مئادب و حو لضف لضفو بدا هلم نب ةمالس يدنفا روجحاؤيشلا ذاتسالا

 تيدس تعمج ةرابعب قسشوت يىدنُفأ دمحت لضافأ!ىعذوللا رغأملا ربررخلا ةنانلا

 راكقا ءامس نم فراعملا غوزبي زيزعلا نطولا ؛ىنبتف مولعلا دراوشو بدالا



 د

 ةريلا ةيدوا يف رايغالا ةملظ مهتعقوا نيذلا ممناوخا اهرون ىلع يشعل هئانبا

 ىلع نوأءتلاو لمعلا ىف دجلا الا قب ِ مناوخا نيل أها

 ٠ نيررحلا ةنسلا اهيلا دشرتينلا ةورثلاو زءلا دراومو خئانصلاو فراعملا ءايح

 امل ىنمتنو اهدالب ةمدخب اهبتيانع ىلع نزلضافلا نيذحل ءانثلاو ركشلا مدقنو
 لضافالا تارضح ىلع ينث ام اندالب ءامثا كيس ايمولع راشتناو حاجا

 دئارجلا ضف ىلءراكقالا اونو قيرطلا اذه ىف انوكراش نيذلانيبروسلا

 ىلع نيبروسلاو نيبرصملا نيب ةيئاشنالا ةءاكلا دحتل نا وجرنو اهدئاوفو
 5 3 5 0 تا ل ال 5
 اهلعو ةييجيوس تا رودص نم داودحالا راها ملقو ةيقرشأأ ةعماخلا لهو

 ءازعو هاثر

 زيشلا موحرملا لماكلا يملالا بيرالايدالا ةافوب لضفلا ءييفوبدالا ىزر

 3 اىلعممفخاوأب دا مدسحاو ًاعبطورص علها قرأ يروبنمدل اجرفلا يبل دمحأ

 دقو ميأس عبط يذ لكل أريعسو راما لكل امد ىلاعت هللا هم 7 ناك

 هتافو ربخ ناف دعب هتمجرت يتكنسو بدالا ناكرا نه نكر ةتوب مده

 :هلها ىرعو ةمساو ةمحر ىلاعت هللا 'همحر عبطلا تحت ةديرجلاو انءاج

 نونوزحم دما اي كيلع اناو المج اربص مومحلاو ماركلا روهتمد لهأو

 ظ 6# ةهبشدر ا“ 1
 هل يداه الف هللا للضي نم ناونع تحت ةلمج حالفلا ةدي رج يف اني أر

 يومحلا يدنفا.سايلا هرصح نم ماهةمسالابو أئمف اف اهنا اهرهاظ مهوي

 "اضمااينا انريخاومدن هديع «؟أمضما تمت ءارغا | ليلا هدب رج ىف هل ىلعانعلطا

 انريغلهجوممالكلا نا انماعو ةي.شلا تقشأف ميد ىدنفاأ فراع هيض صف



 دك مم و

 سونافطسا يدنفا بيلص هيبنلا بذهلا 5 ةينالا ةرواحلا انيلا تدرو
 دعب اهانجرداف.املواتت ةلوبسل ةماعلا ةرابعلاب ابيتك دقو ( ةريحب) ةراشب ةبزعب

 هدب رلأ سس انب أع ابيف فرصتلا

 أارضخ هنجوزو دايصلأ همالسو شالا فسوب

 ٠ فسوي خيش ديعس كرابن ٠ س همالس رع اي ديعس كراهن '

 سانخةسن ام "س٠ حورو اهدخلاعت هجاح كمزال ناك نا لضفتت ام ١ ي

 جرا دهقا لاعت يديس اي - يد سولفلا سب ميهاربا وبا اي ريتك يالا هلو
 نامه ناك ول نس + .قيعاو ةدساللو نكاعم تا اوه هنا :كامزال :كوشو

 هيأ هدنع فوشن ال دعنا ظ0 هن يابت لح ندي

 لا ٠ ايندلا نم صلخ يصنلا اًوه

 ٠ نينيعلا مل يز يديمهاي ٠ خ.ابيتفش ام كرمع هتح يدا يلضفتا :ي.
 ايندلا ةولح ةراحلاب اهملع رحمت هولكلا يز يدوبيلا بوقعي نم اهيجنب ىل رللا اد

 يلا دنع الا يشديعقتم تنا موق لجاراي م نيرشعو شرفب اهنم هزا هلا
 تدعقامىلا راعتمالسب لَ رابت نمساندت ام انحأ ٠ : هليديواكلسلا مطقم

 يلا ديلا نم وهو دلبلا نب اد وقتب ىب  س- شل زمع الو يل
 ينل او ٠ ٠ سولف هاعم اعد الو ره ورش ناببثالا كو ادنه نع اهو

 ربا كل ولفي هلوق شاهولات ام سولفب كودعو سولفب كبببح ينع دعبت

 الار ' موقيو ةيلوأا عواطي ميار لجارلا ١ ي ي موق ادك موق ههولقي شيا
 ٠ كيالك معنا ا اهرايع تلفنا ايندلا يه ام "ياي تنا كعواطا يار

 م



 دك 7 دو

 ام يد يز هدعق دعق اذا كيز ىبلا ق قحو همأقو همأاه كفياش انا سب ٠ي

 راجتلا نم فاذغ انتلخ ىللا انتءيجو فراع ل شننم ىقب س٠ نمالب يسموفب

 صوخ هظينرب سإال يجنرف دحاو موي اناجو حام نبط نينادف يله ناكانا
 رجالو كسحال هبيبنلالامج يز الخلل هنم هردسو همزج ريغ نمنولطنمو
 باج موي يف موي ي ديو دخاي راصو اندلب يف نكسو يدلب ناخد تو هاعمو

 برشي و هما نم نيتضيب قرسي يللا شوح قلح دالو هيلعتماتاو هرمخ عبرم

 أوهو ادك يللاو ادكيلاو سانلا عاتب نم نطق نيصف ول قرسي ىلااو مي

 يف هنس هرشع ىلع هبساحي هتالت برشب يللاو نيشرقب هياكل أ مهيلع بسحب

 تخلا ةلقو دوس دعولا لجال انا تيج ٠ طرفلاب علطيو هحاوخ ىقب هنس

 دخ هتلاتلاو  نيسمخب هيناتلاو نيرشعب اوقب هنس لوأ هينج هعيس هنم سبح

 ىللا هد وهاو ٠ لاحلا فياش تنداو هقاع كلام هقافساب تعبصو نينادفلا

 وك دا ةربجب يف داطصا لزنا هنس لك تنكو  ممسولفو راجتا نم فاخن انالخ

 دحأو اهدخاو ىلللا تيقل هلواقملا دحل هيهاسمإ تحرو اهودخ تاجاولا ج

 راتحبو رثأبي ام شر هلك ادو ريب هيف انلغشي نيشرقب رثملا ناكناو هجاوخ
 لوقت ام لك انح >او ملا ىلع تددح هللاو ٠ ي ٠ فراع شننام هبا لمعا

 ناك نقلا رضنا هنس نم سحنا هنس ين ابضعب تنلكت يدانسلا

 تلخ ال يد هنسلا تج لاح لك ىلع ناكو هبنج' هتالتب لّونما»
 لع انه ةودخ نأ مترف الا ريخ رآك يرغدلل تيِح ناو ٠ تشاو

 شرو اندنع ىرت اي هبا هب لمت نيحيار ىتح شالب هودخ ناو : هرزبلا
  انل اوعاب ناو٠يدالو يد ال اندبا ىلع هولزغن نيحيارالاو ابيف هلخدن نيحيار



 د مس و

 هيا كل لوقاو نيتس وبا ىلع هنيدخاو هنيدخاو اننال مل قحي لايرب عطقا
 ههحللا يف كبيان تدوفت ثناو ىقب موق ١ خ٠ قهزي يش اد هيا كل ديعاو

 رطشا وتنا مرياعتو ايندلا يف اوبلقتب متنا ينعي تيدحلا يف شوتوفت الو

 عاب ىللاو نينويدم .اوحجص مها مياشملاو 78 نم الو تاوشابلا نر

 مهري واود تن تناك ام دعب نايالا نم هفاضنلا اوبس ال هراد عاب يللا 0

 هدر شيب 3 دال نق + هينا قم اينو كو ىلع ودلع

 ناك سلغب ىلا نه نسحا تقولد نم سلفي للا ىتح ' هدر توميو

 ربتعي و هسفنل احمل عومد هنيع يف يلإ!قحو ٠ سلغلا ىلع نمّدي وها :هيوش
 تعمس انا همالس اي كل لوقا :ي٠ عبشي ام لكأي مع ام ىلااو هريغب

 يويدخلا انيدنفا ع سنربلا اشاب نيسح انيدنفا نا دورابلا هيت قوس يف

 يبا اشاب ىلع دمحم موحرملا مع يىز سرو لمع ميار ه هرمع لوطي انبر

 اهنم لمعي رداق دح ام يبا هيريخلا رطانقلا لمكو بارخ ايدو ايندلا ظن
 يللا همم لياعب حرفي يويدخلا انيدنفا نا فرعت تناو ٠ تقولد نبع

 اودتبب ىلا اه هبيارقو انيدنفا ع يثناك ام ناو ٠ دالبلا يف هعنصلا يبحت

 سانأا يتالت ٠ لمعي ميار ىللا نيم ميز لمعت يلاهالا لجال شرولا لمعب
 ممر ناكو - مهلخيو مهي :.هب اني ر نأ همجو انيدنقال يعدتبو هناحرف

 امنع و هبوش 2 م/م في كانا اينغالاو خياشملاو دمعلا قرح ا

 نطقلا انم اود> نا ىتبي ٠ هدالب لها مدقت هتبغر هياغ ىلا انيدنفا | دو

 يفام هلااو خيش أب ريخلاب كرش هللا ٠ س سيار لبا وعيب صيخر

 انحاو ىحلا قوس يف امنا 5 ةناعجلا هخرفلا ٠ 42 كنم آلا يتجاح دخأف
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 هدك دعب شيفرعتم ىتنا اما س٠ مويلا كالاح شا ٠ شرولا لامو انلام

 يتنا روخب وه ام كراج لوطو نامالا نم نطولا بح نا شيتعم ام 0
 تاجاوخلا اهدخات ام لبق هنايطا هيلع دلبلا يش ث ناك ا يركتفا هلقا ٠
 سولف ّالو_محنيتايك ١ الو هباصق الو تارت ناك ناهجا لا هنم اوضقن 2

 انشورمب انشورعب انوثكأي نيزياع ىلا .لود نم هيا اودخان نيحيار تقولدو

 تج راهنو ليل هرياد تناك يللا عيناركلاو كلافشلاو هيلمعلا تيسنو ٠ خا
 سبخأو برضننب انك انيلع تماد اهءايا تير اي ٠ س:هبيأن تتاف يللا مايالا

 هقودي ام تقولد يللا ايندلا يلام محقلا ناكو انيلع نايطا تناك نكلو عحص
 يلا م :هيادعب نكل حي يحص ةيمأر ناك ناو مويلاو شقالب ا كلا

 اولاق لاق ٠موقن انيلخ مطقن ميار تنك نا مطقا هايو تنا ىقب مالك الب
 دي ميار شبا هدك ريغ هيا هيف لمعي ميار لاق كطخسا ميار انبر درقلل
 هيوش ىنعي دالبلا لها ىنغا انبر اذا س٠ انلاح يز ىللا هبالغلا ىلع
 ًاتننو تاكا ىلا نيمو مدال لها اوعفن هلقا دمعلاو تاوذلا نم

 دشار اشاب دمحأ ىتنا ينوش ٠ هجاح منم بلط نا ناطلسلا اودعاسيو بزعلا

 سربلا اشاب نيسح انيدنفا برع يفوشو نيكاسللو نيمرحل هلام بهو ىبللا
 اوفرعي ىلا تاوذلا نم هريغو هريغو دجاسملا رمعيب و سانلا نسدا الها ىللا

 تدب فلأ هينج ف >- تاوذلا نم هتبب يقنمل ىلا يتالت ١ء هبأ نيل

 بلكلا روزو وروزو نادف فلا نيعبرا دحاولا ىلع ىقبي جنرفالا امأو
 ٠ هتسوماج دخاب هنس ىنأت راجيا نادف دحاو اطعا ناو ناصحلاو يربربلاو |



 دى ال

 يد كلاما يخا اي اما ٠ يم ٠ دولد اي نيم دنع كروبز ارقث نككو هلك
 هر ىد لاو اولوقي هبا اولوقي اوناك تاوذلاو ادغالا ابمالك تعمس ول

 ناوسنلا نيبجاع شان ادك ىلع انحا ىقب يد رومالا اهبجاع شوهالو
 نعارد انأ مطقا ٠ س٠ رجح شوبحسمب أم ملا لاخلا يد لضف نا ميدلصو

 ايندلا يف هبا ىرحي ميار فوش الو هانلف يبا انلق انحدا ئىّتب موقن انيلخ

 قف هقيرط مل اوفوشلو شرو اولمعيو اوك رحم دمعلاو تاوذلا اوناك نا

 لوق هريس اهوضفو اوتحس نأ ًاقحو ' ريخ اهيف ايندلا هسل لوقن هللاو ارقفلا

 محر اي نمحر اي

 تايدالا بأب

 ةزمأ هيف لصوي ناك يذلا هتتو نع رصم يف ةديرجلا عزوم رخأت
 يسردم دحا ىجوملا ىلع ذيعس ْيشلا ذاتسالا لماكلا لضافلا ةمالعلا ماعلا
 92 دالا هذه الا سمكذ فيرشلارفزالا

 طرف رشنلاب طونملا نا ريغ هماذش عام ذاتسالا ييط يغ

 وح ذا هتيل هرشن سما دجا مل
 طقرا مترا طوسإ يل يذلاب 2وطسي رشنلاب طونملا اذهل ام

 طخ بطلا خداف نأ ير يعو  ىنيع ةرق ذاتسالا نرا مم

 طشنب لالا يف لوسكلا هالث وا هاسا لاز ”ىسألا هالت و

 طمست يفاوقلا مأ راد طمس الح بببللا رظانلا ىرد ام
 طمغي فنعملا عد يمبنللو يور ,كظفش حور يريع“ أي



 دي ع و

 طوحا وه اب نكا اهاوس يف .طسباوةايسلافلوقلا رصقاو
 طبضا ظفحا نامزأنوؤشإب  ايلع الا ذاتسالا تطلع ام

 (نزاخ)ل يما يدنفاليلخ لضافلا ةرضح نم لاّبسلا اذه ائيلا درو
 هصنو راودلا رفك ةطعم ىغنب#

 ىساقلا نال ربظ امل فاتسالاب ىفاو ننالا
 ىسآلا تناو ليلعلا انا لوقسب لالا ناسل يداو

 يسار ىلع كاليمج لمحاو كلضف وجرا مدن ىساي

 يساملا برضا تاعج رياسلا لثما انل نيب

 6 باوجلا
 ةء,دخلاو ركملا كي ىعسي سادسال ًاسانلا برضو دجلا لاق

 هلبادوع ا ديعب !رفس دارا اذا لجرلا نال هريغ ديري و ايش رهظي ند ترضي

 لجال داما ربظي يا نيب ىنعب برضو اسد اسمح برشت نا
 نالف ناسللا يف لاقو ها سدسلا ىلا سملا نم هلبا قر يا سادسا
 ءالظأ نم هلصاو ةعيدخلاو ركملا يف ىعسي يا سادسال ساما برضي

 ركذ مع هعيظي هنا هيريو هبحاص غواري يذلل الثم برض ع ىلبالا

 ابيف لوقي *ىط نم لجرا تاب
 ساربن نبا تبتاعل ريمالان» فقر ينناالول مب هللا

 سادسالسامحاس رضادغادغ هفلخا 0 يل هلاق دعوم يف

 و يدسالا كتاف نب يرخ تايبا ركذ مع هتايبا رخدا ىلا

 سابع لربا ومر قارعلا لهآ هب نودشرب يأر موقلل ناكول ٠



 يع
 سانلا ين لوقلا لاصف يف هلثم ام لجر ايا هيبا رد هل
 سادسال سامحا برض امردي ل نم ىوذ نم 0 مومر نحل

 ام نسحا امو سابع ن نبا نود ىنوم يبا ميكحت يفي أرللاو ًاطخا مهنا ينعي
 نا الع من عنم ام لاقف برح نب نايفس يبلا نب .ةبدع هل اس دقو سايع نبا هلاث

 مي كلذ رم هللاو هعنم لاقف ىسوم يبا نا اكم كثعبي
 ةبوعم سافنا جرادم يف ٌتضرنعال هنا ىنثعب وأ هللأو ةدملا رصقو ةالخالا

 ريخ ةرخالاو فسا ىقب و ردق ىض» نكلو ضقن ا1 امربمو مربا ا1 اضقأ
 نب ةتع نحس اف ( ىلاط يبا ن؛ ىلع مام مالا ةرضح ديري ) نينمّؤملاريمال

 ابين قالو انلا مما نم 0 لاف مالك نايفس يب

 لوقب لعفي و لعفب لوقي نم 1 دقو كياع روجلا ضعب كم متم ضعب

 ايف لدعلا انيلعملو اةييباارل ةءاطلا يلع انلف ةعباتم ةعمملا نا لاق نا ىلا

 تدقعىتحانتنسل ا هب تقطن ام هللاو هبحاص دنعهل ةمذ الف ردغ انبأذ انو

 امه امم“ اولافف زجانب اجان 5ل اهانلذب ىتح مكنم اهانبلط الو انب ولق هيلع
 راصتخا ضعبب ها الدع الدع مهباجاف

 كتل" لل

 ترالعا

 ,زافاليذ ذاتسالا يف هعبط يراجلا نوكي وناكانباتك بط دحال زوجي ال
 . .اننذاب الا ىرخا ةرم عيطي الف انتافلوم نم هنوكل انل ةظوفحم عبطلا قوفح



 ا

 ليطعت ىلع بترتت يتلا رئاسخلاب هانبلاطو انوناق هانك اح نذا ريغب هعبط نمو

 نالعالا اذهب انرداب ماعلاو صاخلل امولعم كلذ نوكيلو هعوبطمب ائعوبطم
 اب

 انتديرج نم دادعا اهيف دقفت ىتلا ةطسوبلا ىتاكم نع ناعن اننا انمدق

 قا يدنفا يل.-اب وروأي يدنفا دماح تاريح 42 ل25 لوقت نالاو

 موكب دمي يدنفا حاتفلا دبعو ناونشب يلع يدنفا ديسلاو ةيردنكساب

 اذهو دعب امنع ريغ يتلا بتاكملا نع ناعنسو مونم درو 'م ىلع ءانب هدامح

 فئاروالا ايف ميضت فدو رهاوجلاو يهذلا ىلع ة:يما ةملكم نم بيرغ

 م هاتروكيسلا قيرطبا اهبارال ةديرجلا ,ل يصوت نم نكمتن ةقيرط يأبو

 هدو يأبو نالف ةديرح هذه نا 5 ال ىتح فوران ف هدي رجلا عضوب

 ناف هتدابش دهاشلا دحح نا ده دادعا هنم تدتف يذلا كركشملا ىلاطن

 مهثودحج ةبلاطملا ىلع نيررخملا ةح يش لب ةظسوبلا ىه كرتشملا ىلع دهاشلا

 باوصلا الا ىرن الف ءاطخلا رخ ا اذه نوكي نا ىبعو

 ةلفغلا لها ىلع ةحملا درس

 رجم تافا ىلع هيف مكت يخايشلا يدنفا مساق ديسلا لماكلا فيلأت
 ٍ تالا

 عبتاو ةيمالسالا ةوذغلا دقفو ةءاربلاو ةيالولا كح لوجو فيرشلا نازقلا

 وهو ةلبقلا لدا نم فاكم لك ىلع تبجو ىتلا ةجحلا درسب تافالا هذه

 نمو هيرصم شورق ةعبسب عابيو هنيد ىلع ضباق لك مزأي سيفن باتك

 اريغك ا ىنتقأ دقف مأنتقا

 *« مدن لدبع )+
 ايما

 يسم سس همس حس سس سس مس هسسسس سمسا



 احل
 ىلوالا ةنسلا نمر شع يداحا زج

 ١١١5 ةنس هب ؟*و ٠*1 ةنس يناثلا مدبر ١١ ءاثالثلا موي

 امله ةنس ريممون ١١ قفاوملا

 لضافالا نم روهج يأر
 يف انيلع اضرتعم لضافالا انئاقدص' دحا |قب ةلاسرلا هذه انيلا تدرو

 هديا لاق ةقيرطلا كلت موزل بلاط ةيماعلا ةرابعلاب ةباتكلا باب لافقا
 كاك هلل

 لييسلا ءاوس ىلا ىادلا ذاتسالا ابا

 ةيمالا تلوتسا مسق لكو ةأرماو لجر نيب فاتخنت ءارقلا رشاعم نحن

 ةيلاعلا ةَّوف فعضإ نييمالا كح يف هاسنلا ضعب نم ءارقلاو همظعم ىلع
 مينكمي نيذلا مه مناف فراعملا لها نم باتكلا ةءامج الا قبب لف ابلاغ نيف
 دئارملا ةءارق ىلع رصتقم مدملكو ةيهعلاو ةيسايسلا دئارملا يف كارتشال
 ن» ىلا اجانحم ةماعلاو ءاسنلا مسق يقبف هتقبط نم مه نم نيب وأ هرس يف
 است متاعجو ذاتسالا كتدي رج تربظ ام دنعو قالخالاو بادالا هماعي نم
 ةيداعلا نوترابعب و ءاسنلا ن سا ىلد بيذبتلا متمزتلاو ةماعلا ةفلب تكيابنم
 رماب نونتعي ال نيذلا ناملفلا نمو نينم ةريثكلا دادعالا متديرج لواتت
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 ىراقل اييطعي مث ةءارقلا فرعبال وهو أبيرتشيل يناعلا نا ىتح دئارخلا

 راغصلاو ءاسنلاو لاجرلا نيب هماع اهتعفنم تراصف ابيف ا عفتنيلهل اهرورقي
 طظعولاو مععنلا قيرط مزتلا دف .؟ ناو اصوصخ ٠ لهاجلاو ملاعلاو راثكلاو

 مكوصفل ناك ناسنا لك هيلد مح دم ام . قالخالا مراكم ميلعتو داشرالاو

 رشاعلا ددعلا ىف تيار دقو ٠ ماعلاو صاخلا دنع نسحلا مقولا ةسدملا

 ةرابعلاب ةباتكلا باب .متلفقا كنا يفنح إعمل نيبو كتي 1 ايف كتديرج 5

 أمت مجارف اهل ةيماعلا ةمحازم نم ةفيرشلا ةيب رعلا ةفالا ىلع اقوخ ةيماعلا
 اير تلف ينا الا ٠ مولا اذه در يفكي ام تيأرف ءاشنالأو ةفالاب ةنونعلا

 نمنيريثك ىلع ؟ترابع تضرعف هلعا الام نيهاربلا نم ديسلا دنع ناك
 يف كترضحءيطخت ىلع لكلا ممجاف ماخفلا تاوذلاو ءاملعلا نم لضفلا لها
 لاطو اباوجو أضارتعا ثيدحلا انيذاجت م ماعلا عفنلا قيرط نع لودعلا

 ةباتكب ىفيلكت لع لضافالا هالؤوه قافتاب سلجلا ىبتناوألي وط أتقو مالكلا

 0 لوقاف عوضوللا اذه يف ثحبلا مثاب اًراجخا لالا هذه
 امو ةماعلا هغللاب نوماكت ادددتبا يرملا لوالا نرقلا نم سانلا نا

 ءاماعلا ىلت ةروضقم ةحيحملا ةيبرعلا ةغللا تراص نا ىلا قرتيرمالا لاز

 انرقرشع ىنثا يلاوت عمو ءاشنإلاو ةغللا ةلاقم يف كلذب تحرص اك باتكلاو
 نرعع ةماعلا ةرابع فالئخاو ةيلصالا ةغللا ىلع ةماعلا ةفارثكوت ل كلذ ىلع
 اورو يف دجويو ةلقتسم ةغل احل ةما لك يف راج رما باعكلاوءاماعلا ةرابع
 اا ميمو جمعت ةيماعلا رعد دارج
 ميدبلا ءاشنالا ةنانرلا تالاقملاو ةنانطلا ل وصفلا متباتك مم ددع لكل



 د + ع 6

 لكك منلعج دقف نيباعتمل ءاشنا سوردنوكت نا حصن يتلا ةبيرفلا بيكارتلاو
 اهنسحب ركل دهش ةفيرش ةهجو, هو ةدافالا يف ابيصن ةماعلاو مولعلا لها نم

 لقن قيرط نم الا يتابال ةفللا ىلع ىشنمي يذلاررشلاو ٠ ءالقعلا عومج
 لصن ال ةلمةن هذهو ةيماعلا ةغللاب ءاملعلا مماجمو سرادملا يف ميلعتلاو مولعلا
 ميلعتلايف ةفالا لامعتسافةلاحم كلذك هيام رككاداع اذااالا اهيا

 بمكلا ءاقبب ةفللا ءاقب تبث كلذ لاحتسا اذاو لاجحم ةيماملا بتكلاو
 سرادلاو فيرشلا رهزالا ةثالث رصم يف ملعتلا سرادم نا مولعمو ميلعتلاو
 ملعتي ةدحاو لك ينوولعتي ىتح هعم لفطلا دوعقب بتاك نع ذخالاو «ارغلا

 ني.واودلا لها الطصا يف لمعتس م! نم اهنمهبيرقلا وا ةحيحصلا ةرابعلاب ذيماتلا

 تاق كنا ىلع" يش ةغللا ىلع ىثخي ال ةكولسم قرطلا هذه تماد امو

 مهريبعت رثكوب لو ةيماع تارابعب ةيوحنلا دءاوقلا نع نوربعي نيماعملا نا
 ةريغك ابتك نودقي نم اناو ايش اهب ةباتكلا كيس الو ةفالا لصا ىف

 هذهي ذيبأت جرختي مو يريغ ارقي اك ةيماعلا طمتلا ةغلب ابيف اعربعاو نيباعتل
 ىلا ءاطخلا نم هلقتنو مهفلا هيلا برقن انناف ةحيمتصلا ةغللا ىلع الإ ةقيرطلا
 اموقلاو لجنااو لاول نا كافخي الو اهمهف ىلع ردقي يتلا هتغلب باوصلا

 يو ابيلع دبعلا'لاط دقو نحلل ال ًارتث الو بتكك ال رعشلا نونف نم
 تاشناالاو ميلعتلا ناب رحل اءيش ةحيصصلا ةغللا يف رثكوت لو ةلوادتم ةلمعتسم

 لب وحنلاو هقفلا يف ءاماعلا نم ريغك بسك دقو ةيحنلا ةغللا ىلع ةيمرلا
 ٠ ةمالا ماسقا نيب مولعلا ةعاضبل اجيورتو ةماعلل اليبست لجزلاب ريسفتلاو
 ةيعسرلا انت اًمشنمو ةحيمبملا ةغللاب ةيماعلا انبتك بتكت نرالا ىلا نحنو
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 فزاعملاو ةيلخادلاو ةينسلا ةيعملاك ةيلاعلا تابملا نم ردصي ام [صوصخ
 يف ءاشنالا نف ىلا انرظن اذا لب عين حصلا ىيكرتلاو ةميدبلا ةرابعلاب اهلك

 د>و - نرقب كلذ لبق هتلاح نم قرا هاندجول هيريدمو ناويد لك

 ةحيحصلا ةرابعلاب قطنلا فرعي /نم نا ىتح ا دج ليلق هناف نخل ضب هيف

 رصم يف ةيح ةغللاف ءاشنا ةحصلا نم هبيرق اهدجو هتاعك ناسنا ارق اذا

 امييف متم لك ناسل ىلع اهئايحاب رادلاو رعزالا لفكت دقو ةبيط ةايح
 ءاش نا ادبا اقلغي نل اهو نيحوتفم نابابلا ناذه ذع ماد ام ابيلع ىتنمي الف ظ

 مميلعت يف ريصقللا عم ةيبدجالا تافالاب لافطالا ميلعت نا معن ٠ ىلاعت هللا
 تيس نوماعتي نيذلا ةذمالتلا ىرن اذلو كلش الب ةغلل تيم ةسرعلا موتغل

 مملعت مدعل ةيبرعلا نونسحي ال تناتستوربلاو ريرفلك ةيبنجالا سرادملا
 يف قرشلا يف اهسرادم دبتجت اذهلو انوروأ مم امم ةغللا هذه توم ناف اهل

 ةردنهوةيسرافو ةيكرتو ةيبرع نمةيقرشلا تاغللا توسو ةيب وروالا ةغالا ةايحع

 ابب عفتنت لوصف ضعب ءاشنا نم هيلع تنك ام ىلا مجراف ٠ اهريغو
 ةييذبتلا كلوصف ناف كماقب كلذ نوكي نا دب ال امنا ةماعلا و لافطالاو ءاسنلا

 نا ىلع ٠ ظاءولا الو ةبظخلا هلعفت ال ام ةصالاو ةماعلا سوفن يف تلعف

 ا ةيسايسلا دئارملا ةعلاطا راكفالا نم اريثك تببن ةيماعلا كلوصف

 | حاب دئارجلل ابمم احور ةمالا ىف تثعب قيرطلا اذه تمزتلا اذاف ةيملعلاو
 | لوصفلا ةعلاطمو رابخالاة:ءارقل هليم ىلع هرغص نم لفطلا بشيف اهيف ايف ||

 ( | هتمزلاو هتغلب يماعلا تبطاخ املك كلناف اهعيضاوم فالئخا ىلع ةيملعلا | ظ
 راكيف هيلا لوصولا قيرط ىف ثمحب تافصلا نساحبو بادالا نم «يشب
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 دئ أر جلا عفن معيوأهبلا كتوعدب تتاكملاو سرادملاو رهزالا ْق مولعلا هملط

 نوكلاهتملا مجري و ةيندملا قرط نييبتب ةةوشنخلا قرط كرتنو ان” ىلع كنب
 بفقاوعلاىرصبتلا مدعو فارسالا .لرم بي اع ةيميبملا ذئاذللا يف

 هذه نياف نانثا هيلا لوصولا يف فائحب ال ملع باب تحتن دق نوكتو
 اهيف كنع ديزي وا كيواسإ ةيلع لوصف ىلع راصتقالا نم اهلك دئاونلا
 تددعت فانخا ناف ةمحازم تناك دئارلا برشم دحتا اذاو كريغ
 هيلع كبيبنتب تفلك ىنكلو كيلع ىنخب ال ام 00 ةدافالا قرط

 انااو بيذهتلا قي رط يف كريس ىلع مدو اهلاو>اوةسايسلا نع .دعبلا مزتلاف
 كندي رج ةءارق نهمبي نم يعأ هلا لصفلا نعم كلوش سنس ار

 رثأتل ترظن اذاف ىلوالا هتقبرط مزليو دوعيس 5 نه تلقف اهب داشرتسالل
 كتدب رج يف أم ىلع نوفوقوو بابسالا يف نون 5 0 رح نم ءالؤد
 ءاسنلاو لاجرلا سوفن نم تنكمت ام او مظعايب عفن تاع ةماك ةماك

 يدارفنا ىلع يل ادع سدو ةليلحلا بادالاو 0 وفلا َْ هابذا

 اهنوفرعي و اهردق قدح ةغللا نوردقي ءالضفلا لضفا نم ةعامج ى ًاروه لب
 تاغللا لاهتساو يبنجالا ليخدللا نم الا اهيلع نوفاخي الو مهسفنا نوفرعب 3

 كدي رج يف تاعبلاو نينا ةسردم جلال كيل اء هللايف اهناكم ةدوروالا

 ةياعرلا نيعب ءالضفلا عومج نم ًاقومرم ًامرتحم مدو لافطالا مفي امبالا

 كقيدص ل !.ةعال أو

 دمجأ
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 ترادنا ةيسرتم

 ىماعتل ءز٠ ةسردملا يف انا ٠ن٠هد راهنلا همعمل ث>حر ثنا :ز.

 ةامايخلاو يواسنرفلاو ةءارقلاو ةباتكلا متا ١ ن٠ يتخا اي ةسردملا يف هي
 .ز٠ ىنرفالا صقرلا وماعتي سانو يزيلكلالا وماعتي سان 'اندنعو وناببلاو
 في رشلا فحصملا يف ىرقأ موي يدعقل عفنت ا اناقة ءارقلاو هباتكلا بيط

 هب ىلمعت يزيلكتالاو يواسرفلاو كنيد رومأ هنم. ىفرعت باعك يف الاو

 لك تقواد *ال٠ن ٠ يزيلكنا الاو يواسرف يزوجت هحيار تناوه هيا
 هدحاولا ىكأب يزيلكتالا الاو يواسرفلا وماعت رايكلا سانلا دالوا

 هحيارىللا يقي اوه ١ءز٠ هأيو كت ىتبت ةغللا وفرعي ىلا نه دحأو زوجت

 تنايباعتا بنيط ٠ ن٠ هويا «ن ٠ كرت نبا الاو برع نبا شوم هيزوهتل
 ميار ىلإ لجارلا اسماو اندالب لها هب انوملكي ىلا يكرتلا الاو يبرعلا

 الاو برع نبا اوهو يزيلكن الاب الاو يواسرفلاب هيرح كيو هتغل توفي
 قرش: تانب أب اذنحا ترا فراع اوه قوذلا ليلق ىعبب اذ كر قربا

 شيفرعت ام تنا ادك ىلع ىقب :ن٠ مهتغلب انماكي ا! زيلكلا الاو هيواسنرف
 تاغللا ررادملا يف اومءتيبماشلا تانب ضعب تقواد ايندلا يف هيا ىرح

 يف اوءاطو هكنرفاالا اوسبل لود بيط ١ز٠ نيرخر مجاوزاو ةيناربلا
 نييطغتمالا انتويب نم علطن اميلايانحاوئرفالا تاتسيكز تديبلا م وده. ةكسلا

 ماشلا ىف نيب وحنا انتاو>اوانحا والاب الوو رتايت حورنالو برغلاهلاجرلاب م.تجال و

 دل مد هدحاولا نا ديدجلا ندتلا نمك نم وه ٠١ ن٠ هيل يد تاغللا عت
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 انم هدحاولا اره ىناث دوصٌقم مدوصقم هلاجرلا ىتخي ىثب اد ءز٠ ةيجنرفا

 هلاجرلا ايو دعقث هحيار الاو لصانقلا لباقت هحيار الاو ناكد ال جتفُل هحبار

 اهوماعب ةيحئرفا ةغل هدحاولا ومع ام لدب ٠ غراذ مالك اد سلاجلا ىف

 اهوماعب سوم تدبيلا بورتو دالوالا هبد رئ ادوفرعي و اهنيد رومأو ابتخل

 يواسنرفلاب فرعت هدحاولا تناك اذا ىشمفنت ام ىلاارومالاو غرافلا مالكلا

 ام لجال يواسنرف فرعي دحاو ىلع رودن حورت يقب يشفرعي ام !هزوجو

 اركتفي ام ريغ نم اهيز اولمعل هجاح لمعي سبرغلا اوفوشي ام لك مها هبا

 تاغللا أومأعتم .هلاجرلا بيط " ةراس أهوضفي وصلا>جترفا اوةبيرهدب كايا أف

 م 0 ورعب د دال 3 9 0 انأق

 ب ىشبب يد دالو يدالو ار ا 7 5 لو ن نيمجرتم لمت 3 لائرج

 هيماعلش ىلا ىحع صقرلاو ' متن روهأ املك يد هيا هترع هريغو يواضرفلا

 كرصخ طخ عدج كلدخاتو وللابلا هحار الو حرف يف يصقرت هحيأر

 ناوسن أوأمعس ام ىز ناعدحلا طسو 2 كب صفري روذدو هدم ىلع

 وها سيط ٠ ن ٠ ايح ةلقوةمجت هلق اد هنأ هم ةتيزم ينعي الاو تاجاوخلا

 عربا هي مميلعتهدك ىلع ىقب ريتك تاغل اوفرعبب كولملا تاتس
 لصانقلاو كولملا ناوسن مهلع لخديب دق ريت

 نم مهوماكي لجال ممتاغل أوماعتب نيموزلم ميلع اوديعيو مريلع اوماس

 يدلالو يدلال يلب انحا اماوم لاك هنال هلحم يف مبءبلعت لودف نامجرتريغ



 ظ
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 يلع يباعت تفولد | نكي“ ن* بباغلا ىلع مه الب اهيضف هيل يرد تاغللا

 يتخأ اب هي ناك أد ونايب |١٠ز : مترف الا ت ءاغل مل هتىلع تبيع ام يّرونايبل ا ملعت

 ةدعاق شو ابعباصاب ' لو د . ره كسلا الع برت برط ةلا رناوبلا» ن'

 سرفلا ل تنح تاهبص اذاليخلا نا اولاف نيمدقالا نأ تعم ان ١ ز ٠ اماما

 سايه ام تقشع ىتم ةدحاولاو ناوسن اي انيف قشعل! ك رحت يناغملا نا ينمي

 هحيارف سفنلا هدهزت ديلا ىف ف ىلااو ةءاس ىل اهم ادق هنال اهزوج قشمت ةحار

هك و ةسرجو ةراعم ىكبتو هريغ دحاو رشلا كلنع ديعب قشمت
 اد ءن٠ 

 باج شيا يتخأ .ز٠ ندمتلا يف مهدلةنب انحاو هدك نرفالا ناوسن لك

ايو ناو سنلا اودعقيب لود هقشب مرفالا ناو سنو هقشب اذح ! باجل
 هلاحرلا 

 ناعدجلا اهنع !ودكسو هايو هنعاتب تسلاو سلجم ىف دعق اذا منم دحاولا ىتح

 يبرع دحاو ناك اذا انحاو نيشحوتم مهلع لوقيو لعزي ىناهوماك الو
 مو اندالب ٠ نه دحاو ياالاو يطونرا الاو يسلرش لو يرت الو

 تشير ىتم هماملا يز هرملا | ولات نيمدقالاو اهتوممو هتوع نكمي هتارم كي

 ال اهراد باب ؛ نم تمعلط الاو اهزوج ردغل ت تعلطا ىتم هدحاولا ىنعي تراط

 مكدنع يلا> يد رادلل يدرادلا نم * لدلإ آلا هليطالو راط هعفأن تقب

 يفركتفي دح املا مل ىرجالاو يتخأ اب اوليهما لاجرلا امه ٠ يشتجام

 لكك هدحاولا يلوقثو زيرطتلاو هطامخلا يبيعت تقولدو ن٠ هد مالكلا

 ىب اهبعت هيا ىلع ٠ نيشرقب هزهاج اه رتشت ىهو رهش همرجلا لمس يف سعت

 لصفت أمياع هدحاولا تراوسن اد انل همزال هطايخلا هسيفن تساي ىفوش ١ز٠

 شريفلاو عيضملا لغش تماعت اذاو مظيختو اهدالواو اهزوج مودهو اهموده
 غ1 111 لسسلا
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 ةداح فيطل هدخم سبك هفيطل هيقاط اهجوزل لمعت 1 ىف ىلست دعقل

 مون صيبمت اهل مازح ريرسلل شينرك هراتس شو سولف سيك بشبش هالص

 ينعي ةوهف ءاطغ هرفس اظغ هولح هليدرك ليدانملل هيوأ مودبلل هنثنت فيرظ
 نيمادخ اهدنع نأك نا اهتيب تسرابنلا لوط دعقل يد هجاألا تساعتا اذا

 صاخت الو اهتيب لفش ىل.عت ةينادحو تناك ناو اهسفن يت اهثيب تس ها

 ةجاح امل لمعت ةغرافلا رومالاو شحولاو ولملا فوشت كابشا ايف اهتدعق لد

 مبتزرغ 3 موس اوغيس تانب امأي ؛ نيببطلا سانلا دالوا اولمعيب ام يز

 انشو اهتزرغ اهتلاجر هدعاسم ناوسن امايو لتلتم *ىشب لجارلل اولخدو

 كل لوقا انف ندعم هتيشأأو روتنسلاجرلا نإ ي يثام اهزوج ىقالآ 11

 «٠ ن٠ كدباب كتزرغالا كعفني ام ناف سبط كنبع يف وهطابخلا يف يرطشا

 اي ان) هيوب ال لوقا هحيار انا هلع مكيلقو هبط هملو كنا هيكاز تساب ينلاو

 صقرلاو ونايبلاو يوانرفلاميلعت لطباو ديلا لغشو ةطايخلاو ةءارقلا لمتا هحيار
 لوقيو هلقع ول مجري كليا هلك يل هلت يللا ىلع هل لوقاو ينرفالا

 نيدلا روما إعي يقف شاهيف ام تعاتب هسردملا ايه ٠ز٠ ىتنب اي ببط يل

 موصلاو الصلاو كنيد روما كماعي هيلخ ٠ ميهاربأ يشأ | اهيف ”ن'

 هياوهبا اهيلع ضرف ابر و يازا اضوتلَو يازا ضيحلا نم ربظنت هدحاولاو

 ىثناك ام نا ناوسن اي انحا نسحا مارحلاو لالحلا كفرعيو لجارل

 ةلاظءلا رومالا نع اهشوحي لقع الو ةمذ اهلال نيد انم هدحاولا دنع

 ةدعاق هانم ىازا هلوسرو هللا لاق ا يللا بنيز ىتس يفوش

 نم لظن الاو اهزوج ريغل ملطت شاهرمع سانلا اهوروزي ىلا هيلولا ير

 ض8
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 نم ةجاح يف طفت الاو 'هزوج نذا ريغ نم اهراد باب نم علطت الإو كابش
 الاو ةجاح يس اهزوج فلاخت الاو بيرغ لجار كت الاو تييلا ةجاح
 الاو ادك الاو يل تبج موي ولت الاو هيلع يشردقب ام يلا هنم بلطت
 فيضن اهشرفو هفيقن اموده ين # قالتو ناألا يز هشأد آلا ادك

 ابعاتب طالبلا ىلع نم يلا يبرشتا فريو فشييب اهتيب و هفيضن اهلك اهتجاحو

 يظن ما يفوشو راغص ايهو هيلع بجاولاو نيدلا اهميلعتو ممدنرث نم هلك ادو

 جيلا يف هتيهام تعيضو اهزوج ترسخام ياذا اهسفن ىوه ىلع ت تعلط يللا

 بستم ريئازق يدو رميرح ريتاوف اهاعم يد هل الدلا اهيلع هلخاد هعاس لك

 ل يدو نوداص قيدانص يدو ليت ريتاوذ يدو تيش ردتاوف يدو

 ناشت ًايهو لب دانم يدو شابش يدو مزج يدو ناهد ىلع يدو مياور

 ع الاو هلدب ابيطعت هدحاو اهيلع تلخدام لك انه نم قزعبتو انه نم
 اهتفرعم مدعو ةيبرتلا هلق نم هلك أدو مدنو مدع ىنيعاي لجاراا تمبص ان

 تعلطو دعولا اهيلع ّح ىلإ هنالف هيخ اب ينوشو تببلاو لجارلا قوقح

 . يثتناك مهج هحيار أمنا فرعتو اهنيقيو ايد كرم ىد تناك ولرّدقملا يف وذ

 لها فرش تميضو اهضرع تكتهو اهسفن تع بف اهشو يز ىلإا هلملا لمعت
 هنيكسم ألا اهضرع تلاظ لام أ اهتير ايو ةلصب ىوست ام ناوسنلا نيب تحبو

 جبمو اهلج طمرش امل البلاب اهالب انبر رشلا انيفكي و امنم نسحا هماّدخلا
 يف الاو اهزوج تيب يف تاضن يد تناك ول سيمحلاو ودعلا اهنع دعبي

 تقل ام حرفت هنيزحلا ْت تجلثملا يار ىلع الا هلك اد, ملا اهبان يشناك اهوبا راد

 يفؤنسملارش كيفكي و كيدهي ىتنب اي انير هيا كلديعاو هيا كالوقاو حطم
 يعل ه0 نى دج معا ها 8٠
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 ىلع ككر يلطعحو كنيع ين"أو ىرطشا يتببح ب يحور سيغلا ماع ف

 ,كينبيو مارحلا دالوا كنع دعبي انبرو يقفلا نم مهعمسل ىلللا نيئماكلا
 كيز لالح نبا سي رعب

 .لرالعا ش

 ًاليذ ذادسالا ىف ةعبط ىراجلا ا ناك انبات ميط دحال زوجيال

 اننذاي الا ىرخا ةرم عبظي الف انتافلّوم نم هنوكل انل ةظوفح عبطلا قوقح ناف

 ليظعت ىلع بتر“ يتلا رئاس+لاب هانبلاطو انوناق هانك اح نذا ريغب هعبط نمو

 نالعالا اذهب انرداب ماعلاو صاخلل ًامولعم كلذ نوكيلو هعوباطمب انعوبطم

 دحا يدنفا دمأح دمحم ريرحنلا لضافلا قب لجزلا اذه انيلا درو

 ىلاعت هللا هظفح لاق فيرشلا رهزالاب ملا ةبلط
 يداملا لسن نمو فيرش يديس بانجل مالسلا ىنم
 كتيسداولا لها لكو انا يديع ناك هروضح مويو
 قيارلا ركفلا شنعنت ذاتسااي هباكح يدنع
 قبافلا لضفلا كل نوكيو ذاتسالا في رشنت بحا
 هرسع يبرعلاب هعاسلاو مونلا 4 تعلط“ سمشلا

 هرشع ةبجنس ىلع للي مويلا ليجاي بحجم هللاو
 6 دي بصي بساع نمز هد نمزلا اقح
 كولعصلا ينج عاض رحلا»و بلاغ هيف ايد لدنلاو



 ا
 وكلاب تراص ناوسونو
 موبلا تيانلج كتمعو
 نو دربلا تقو هد ثنولا

 نوج هلك كلاب يبدخو

 مويلا ليج يلع نابعد
 موللا رتك عفني سشدعلو
 ةعبسلا مث دلولا ىتلت
 ةعيشلا متي أم دعبو

 داولا يد ريكي هنسف هنس

 دادزي هرم 1 رع هرمو

 ديري. أم حرطم اهب مر

 ديسلا هنأ منيو روديو

 هفوشت هكسبلا فيس صبت
 هفوسك تقو رمقلا يز

 هل هدنت كدارم ناك نا

 هل فقلو كليح دشتو
 دول ع عم ريسإو
 هوجرف انأ هسفنل لوقيو
 ءاهوأ ريغ هنم ىثفشتب

 مايالا لك هدك شيعبو

 هللا ىلع هرجأ مالسلا اما

 هللا مسا ضفحو 2

 هبعك ف هتحل لوربلا ىدأو

 هبر هبسح مارا نباو

 رسحن 2 ةلاوحاو رسخ

 باتتكلا لبق ريرفلا عو

 باد هبلق كلوقأ يشردقم

 هيونسلا هداهشلا عم

 هيرولكبلا كي نحتيو
 اهترخا فكيفراع انحدو

 اهتبقاع يش ركحتش ام
 جواعو هِصِْملا يسبيم

 عيار بص هبيج نكأ

 ريشنم هلوتث امه دب ال

 ريتغس همظعتو
 هلَثَع فلات روزغلا ىداو

 هلأسب دح كانه نيمو

 مثمتم هيف ناظيشلا آل
(ّ 

 هيدتو



0 
 لود نم كضف ىقب داواي

 لولعم كنمراص بلقلاو

 ساس

 هداع راص ودارودلألاو

 كاقلت كسفن "ىلع رود

 كاسم هيسذ كدنع جبصلا

 هركسلا د نم زيسل قوفو
 هكفلا دعاس نع دشو

 هرلاب كتل  تكرت
 هرب دالب يرجت تدرو

 هيوش هد كدالب يه

 هيفوتسم مولعلا ايف
 هرودلا يد نع بوتو عواط

 هروكلا بعل انل كرثاو

 يل ىنصت هللا ىمع كلبا

 ياي 0 كلاب ىلخحتو

 رسل قرعلا ىلماب
 نكسم كل كنطو لخو

 بيعتي ام مالك لبقأو
 بيط ذاتسالا علاطو

 هركحب هيأ فوش تفتلاو
 هك كدنع شيفم تناو

 جربمسكل رخاس ٠ كافكب
 جرب كلفع نم راطتنا وه

 دنع ادنآأ دك شيفم

 هلفنن كنم يش لكو
 كسار طقسم لاخلا رظناو
 ثكساوحو كبلت لك
 يثام , شم املاح تلفو

 ىتاهنمم هتيحدلب تلقو
 اهات لودلا ىبلا

 امهافلت شتف سو
  فناطوالا ةحلصمل رظناو

 ناميالا نم هد نطولا بد

 ريخلل كيدب. ابرو

 ريس تيان دج هدك شالبو

 رهاظلا قرفلا كل ربظي
 رهاط رخاف مدن لي

 رخاتت هسفوشت كو

 رخالا هب لاعم مهفأو

 إل ب حب

 جن يي« وو ساس بج ف سوس سس ننس سوس يسب سيسي سوسو اجب يب جس نيج هدررواجالاجانام 7 بيهمدم نينار يبا ان زر زوو هس ناسا ج
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 تايبدالا باب

 ( حاورالا جارفا )
 رظان اشاب ديرف دمحا لماكلا مالا دهملاو ةداعسلا بحاص حارفأ يه

 لظ ىف كب لب مهرب | 9 ليهأَكل ةيانعلا هت دعاس اهدعا ةينسلا ةرئادلا
 برطو سأ لفاحو باد | عم امم الك ةلل ١ ةابلعجو ةميفتلاةبويدخلاةرضحلا

 ءايد لاو ناعالاو ارجوا مالغال ءاماعلاو ماذقلا تاوذلا عاتجا اهنيزي

 فالئخا ىلع رصمب ةدوجوملا تالالا توذت و لاملب كيهانو ءاببشلاو
 ركذ اداعا نيّذللا ىقيسوملا يرث راونا قرشت تنم لك هايس يفو اهباحصا
 جاورالا يف ثعب و عامسالا يف نسح ام نفلا اذه نم اددجو قحأو دبعم
 ةجاذخ فسوي اؤيشلا ديرفلاو يلومحلا يدنفا هدبع ديحولا ًاشاعتناو ًابرط
 لاتف دبملا ريب ةمالعلا لماكلا لضافلا حارفالا هذه خرا دقو

 2 هولتب قئاف آب سرعو حارفأ دعسلا يدانب

 سك هئم ةحالا ىلع رودي انه نع مسي رشبلا ضورو

 سما ن.حلااذهل هدسحي" وهزي مويلا اذه نسح جبصاو
 يبنللو 1 حلا هسيلثل يلاعملا تءس دق يهاربرال

 سرغ رملا ضورب هب بيطي ًاقيرع اعرف العلل زيصأف
 نأ دجلا تيب ءانبا ومه مارك كابا عرف اي ال
 سدو 7 ىرولا يف هامح 3-2 با لالظ ديف معمم
 سنو ”نيع هب ايندلا نم تباطو'تّرق انملا يف كنار
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 و تت 2 ع ) 220-"© عا
 سم“ ميهاربا دعسل فازت ه«تححارا ٠ - هرب اشسل

 4٠٠ "هو ١ه< ءملال ا! ٠١ ةئس

 يس

 يرماوعلا يلع دمحم ْخيَشْلا لضافلا ملقن نم هارغ ةديصق انل تدرو
 ذاتسالا ضرتعي نم ىلع اهب دري ةيردنكساب ينيزاوملا ديمم ييطخ

 هلوق اهنم انصخل هب رشم نم سيل ام هيلع يرتفيو
 ميلس بلق لرد سانلا عيصنن يملا مفنلاب ذاتسالا ادب

 ميك نم دادح ةرسلاب دقح طرف نم ىدر دق نكلو
 ميفل  ينخ رس هل رفج ذاتسالا اذ لاق مدفو

 ملألا ظيغلاب هنم اوتوي 2مهنع ذاتسالا اهيا ضرعاف

 ميمذلا قلخت بيذبتلا نم هاوحام ضراعملا يردي ولف
 ميقتسملا قيرظلل ىدهو ظعوو ركدح هناتبنأ
 ميدنأا ذاتسا ءاج دج خراو انمزال مصنلا لقف

 امه ٠51١ 9 ١١55 هنس

 يردنكسالا يرماوعلا زيزملا دبع يشلا لماكلا لضافلا ظن نمو
 * ع ردب هناك * الضف قرشلا يف رانا* مهش را ىوح * لع ذاتسا هل

 *مرق ريخ اهثبي *ايازملا ديمح هيف * مرك تنب نع كيبلي * يناعملا ميدب هبف
 مف رينو هل * رابتخاو ةيكحب * مزح ةظحل وعدت * ًالوصف ميدنلا ىدبا

 سورطاخ هاعا ريغ لك اهب ىده *ىمحت لئاضفلا نع * لضف ةفيعص ىدب
 منو رين ردب + كفو لع لقصو * مص ناَذاو تةاج * يع نيعا 3 ظ



 ضي

 لع باد ١ ذاتسا * خراو ءالعلا عثاو * مول عن نع هدذو * دم شنهي كإساذ

 ريشا رفوالا ظحلاب فراعملا نم ذخالا دحاملا ديسللو

 ةئس ٠١ ٠

 اهيف ةيبرعلا مولعلا يهاعم دحأو نالا ايردنكسا -ا ليز يبقا يدنفا

 أهرون 5 نحت ىرولاىرها

 ىلعلا ث يدا أ ىورت ىتلاكلت

 ذاعسالا ررو ميدنلا اذه

 ذاتسالا هدد رج أ,مموعدد

 ذاتسالا ةمكحي لاقملا اسكو

 ميحرلا دمع

 ىقللا زاح ديس انيق هلل

 اهفالس ليمج فشراف رق حاصاي

 تأ ل تددبت سوفنلا للع

 انهم مانالا ِق قرب لاز ال

 ماع رهأملا ثلاثلاو ٠ ةدي رجلا يناثلاو ميدنلا هب دارا لوالا ذاتسالا

 ربطالا انذالمو ربكالا انذيش سمالاو ٠ روبشملا يوايكلا مبارلاو ٠ ةديرجل

بن اديس 0 يديس ليلجل هدّلاو
 را هب ها 57 ي

 ء:> هه

 ةقشس , ميدنلأا سفن

 يذاتس ١ ان اه ان اه

 - لضافلا ميدنلا 3

 ذاتسألاو ذاتسالا ةديرجب

 ديسلا انقيدس هالضفلا لضفا ءىشنملا رعاشلا سبسنلا سسعألو

 ينسحلا يرداقلا يملا يركش يددفا دمحي

 ذاعسالاو ذاتسالا ةديرجم انل تحال ةرغ 2 نب يأ

 ذالم لد ذالمو بدآ وم ل لك م امأو باذيم ل 38
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 ةيكحلا باعك سيئر رواي يدنفا دماح ريرغغلا ءىثنملا غيلبلا لضافللو

 ةيردنكساب ةيئزجلا
 سفنألاب ىدتف تقولك يف انم.دان وهو ذادسالا انذاتسا

 سفنالا, هعاتباو ةشاشبب ىوردقامىرولالبقناورغال
50 

 ةديصق تلاثلاددملاب جردملا ل جزلا باص يواطنظلا لضافلانم انلدرو

 هلوذ ةديصقلا نم ناك ينرخا لمه عم اقيا لج لمحو ركش

 اناوهتو اهاوبن لضفلا ةضورأ اناولا لضفلا نمن ليلخ أهوق

 اناحم ذاتسالا 06 بصلا حّورو اهب ينل بهذا ملا ةنج يف

 انافاو سنألاو هركاب لطلاو 2رهدزم ضورلاف عيطصن اهب اموف

 لاق نا ىىلا

 اناوخلا هلا دابع اعيمج اونروكح انفلَّوي يك يداني ميدنلا ثيح

 اناوشن حارلا سوؤك نم ادغاذا ءهتبابص كيس ايلعامولت الو

 ةعبرأ يهو ملاس دمحم ىلع خيشأ | هناذ «ىثنملا ل دارملا

 هلوق ركشلا لِجَر نمو ررغ بلك تب نوثالثو

 لاوءالاب وبيج اليو هيظعي هللا اناطع ىلا
 لاخلا فقو نم هاظفحيو هيضري يطعملا انبرو

 لياسر يف فلأي لاغ هسورحلاب مدنلا تنش
 لياسل ةرتامدوجلا يف هسورحم لياصخ ولو
 يناسل الا ىتليح ام يناي هلبحلا ةلق اي

 يع



 ا
 ينات وركش نع تزوعو 2 ينامر ىللا يناسل اوه

 هديزي مث هيلع 2. عسأو لفن انبر اد

 هد دخأب انبرو  مفانم لك وقزريو

 ضيا هلو دود ريغ لجال هرشن لجات دقف ناركسلا لجز اما

 ددعلا اذهريغ يف هيلع كت سادسال اسامخا برضي لثم حرش ىلءضارتعا

 ةباجا بوجو الولو ءاجهفلا سابان ةنيدم نم ظيرقتلا اذه انملا درو
 لحخلا عمث قاروالا نم ظء «رشنب الايف ؟<ثلادم هع ؛وطل تادالا لها ى

 ىلع يحاصلا اذه نيرات ىلاعت هللا 05977 هرشنن ءارطالا نم هيف امم

 هصنو دادولاو ةبم لا يعاود ىلع هتظفا#و هنظ نسح

 فراطمم يف لفري ٠ رصنلا ءاول ًٌالماح ٠ رصم ءاهس نم ذاتسالا ينافاو
 ءاضيبلا ديلا كلت تركشو ٠ هانثلا ديب هتيقلتف ٠ نايبتلا للحو ٠ نايبلا
 لضف رب هتب 0 دقو ٠ موهفملاو قوظنملاب ثرواف ٠ مولعلا دنز تروتسا يتلا

 ام ٠ تانيبلا تايالا نم ةيف ٠ دئارفلا ميدب ةدامملا ريزغ ٠ دئاوفلا ريثك

 دشرمو ذاتسا ريخ ذخستي ناب ”يرح وهف ٠ تاماقملاو عيدبلا لئاسرب يرزي

 ٠ ليجلا رصعلا اذه تافلّوم سفنا نم دعب ناب قيلخ ٠ ليبسلا هاوس ىلا
 يدنفا هللا دبع ةمالعلا ققحلا ىعذوللا لضافلا ماعلا هنلَوا دهشي ناب ريدجو
 ىسع امو مادقالاو ةمحلا واعو ٠ عالطالا ةعسو ٠ عابلا لوطب يرصملا مدنلا

 راصمالا م.جيف هركذىرسو راطقالا يف هلضف عاش لجر بقانميف ددعا,ذا

 ءارغلا سلبان انتنيدمل هترايز مايا هتممشو هتيار ام رظعا ادهاش بلطا الو
 عيمجلا رهب ام ماذقأا امتاوذو اهوالجاو اندلب لضافا ممم ا هنم تعمج دقف
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 نايب نسحاب برجيف لاسي وهو ةليللاو مويلا يضتي ناك دقف أبجع انالمو

 هياع اولضفت نيذلا رص. ءارمال هانثلاو حدملا همم انعع“ املأطو ١ ناهرب ىوفاو

 لضافلا اذهل تصخر ىتلا ةيرصملا ةموكحلا ىلع ينثن نفث ناسحالاو وذعلا

 تدشلا عمجو راكفالا ري ون يروسلاو يرصملا نإسنحلا نب هر يف

 أم ىدانام 5 ١ ةفرشلا ةدحول  يداني هنذ سوفنلا نم رفانلا فيل آو

 راكف الو لوقعلا ريني لضف 565 و ءايسردب لازال تانئاذ ؟<لاهتح دم الانا سنا

 سابان نم يرماسلا يلج

 ٠ هرماسلا لاوحاب ةرماعلا ةركذتلا 'ءانيم“ ًاباتك ةرماسلا يف انب:كدف
 بتك اف انلبق دحا هبتكي مل امب مخيرانو مهدئاوعو ا
 موبتكو نابكلا هاوفا نم هردصم نع,هانذخا اذهو ةرياظتم ارابخا الا ريغ

 ميدن ىلاعت هللا ءاش نا 595

 ان

 جرفلا يبا دما زيسشل | موحرملا ةافو ربخ ىضاملا ددعلا يف انمدق

 ردنس ىلاعت هللا همحر دلو لوقنف هتمجرن نم ءيثرك ذا اندعوو يروب.دلا

 هيلع تربظو مع اذا ىتح نارقلا ظفحو هدلاو هقفن لع قرو روهتمد

 خا في رشلارهزالاىلالحر م روهنمدب لعلا بلط .اكذلاو ةباجنل ١ تامالع
 المضفو ابدا <ىلم دقو هدلب ىلا داع مث لضفلالاجر نم راص ىتح هخايشأ نع
 ءارمالا نيبرشثن اوهرك ذاللعف ميسلاجم ىلا هوعدومرأنوه رعشوهثي دح سانلاباطتساف

 هحزمو هرابعت فظلو هثرضاحم نسحل اريح وايدن هو ذخعاو ممل اموبرقفرصم تاداسو



 دي ٠+5 و

 هربي ناكف اشاب نيهاش موحرملاب اصيصخ ناكو سوفنلل اكيورت دحلاب لرملا

 دهزلا فرشو ةمانقلا زع يف هرمع ىفق دقو سلجم لك يف هنم هبرقيو
 نيذلا دالبلا نايعاو ءارمالا نم ايادحلا الا لبقي ال سانلا يديا يف امف

 نم لك هفرظتسي غيلب رثزو قيقر يقن رعش هل ًالاوق ناكو قلعت هب مف

 رورسلاوسنأألا هلخد الا اسلم لخد ام هسلاج نم لك هفئتسن و 9

 ءاشعلا هتالص دعب 1٠١ ةئس يناثلا عيبر نم ةليل يناث ىلاعت هللا همحر يفوت

 ءاماعلا اهدبشوهتزانجب روبنمد لهالفئحاف ةوم اردنا ناو ناهمالكر خاو

 ةتس نع هماما ةاشملا داز ىتح ًاًناناو !روكذسانلا دارفاو نايعالاو ماكاو

 ىروبنمدلا لاس ةدممجح ريل | دحاملا لضافلا هقيدص هاثر دقو ةمسل نفالا

 اهنمث ةديرجلا قيضل اهانرصلخا أتبب 48 ةديصقب

 ودعي مرحلابووطسي كتوم اوه
 دنبم الا سانلا نيب بظخلا اف

 ةماثقأ رادب ايندلا هذه امو

 همامز عري تولإو الفاغ ايف
 ابميعن وزي ال رادل دوزت

 هب يذلا ليمجلا لعفلا نم مدقو
 ةلفحل ءرملا نع ىئانلاب تيوملا اف

 .لاذم نونا زيزع لكو
 اعل أ خب أدع لق رسول اف

 ىضم نم لضفل ادم املا فيلح

 دمغ هل سوفتلاو اياثملا فكي

 دلخلا 528 اهب قولخل سيلو

 دشرلا هلمأت يف تومل هبنت

 دم دلخلا متاد اهافص وفصو

 دمه ارشتنيو ىركذلا كل بيظت
 ودعي ىتم هيلع ناسنا ردد ملو

 دبع ارب سفنلا رحو هيلا

 ادجملا هيعمل حار نم جرف يبا
 دهزل اولا هفاصوأ نم ناكدقو
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 قطذمب ىلحت نم يناعلا ميد
 ةليضف لك بر اراجسسلا 13

 ايفاص لئاضفلل رحب ناك دقل

 يذلا رعاشلاو لاضفملا ملاعلا وم

 هب ارعشلا تماه رمش ريخ هل
 ارهام ةغالبلا يف اماما ناكو

 ةيرسو ةريس اقهع هبالع دقل

 سناومريخ سانلا نيب شاء دقو

 8 .فمهتعناك اردص قاض نمت

 ايبحم تاوذلل اسيلج ناكو

 احزان مويلا ميما دق ينل ايف

 ا دوزتم انفلا راد نم حار دقل
 أهتم معنلا راد ين ميصأو

 ةمحر بيطا نمحرلا نم زاحو
 هبر نارفغ ارومغم لاز الف

 دبشلاوه لاقملا يف نايب ىبشاو

 دع ابصحي . م ةانسح هبقنمو

 درولا انموق نم نايطلا هئم الح

 دقع الملارهد ديج ىف هدئاصق

 ودشل 1 متاهحلا قر هبرثنو

 ديلا هل ليلالاب نف لك يفو
 ٌددلا هرشن نم حاف ًالصفو ًالصاو
 ةرملا ابحاضي باداآ فطلأ
 ودبت هتقرب تاهاكف نسحب

 دولا هدنع هنم ولحي سانلا ىلا

 دوع هل سيل نالخلاو لهالا نع

 ودغي اقبلا رادل لاعا حلاصب

 لم ممتافص نادلوو روب

 دعسلا هل تو هلم ةرفغمو

 ودبي هل ماودلا لوط اضرأأ هنمو
5 

 باعك س يناثلاو لوالا نيءزجلا انلث“ا جاهتبالاو لوبقلل دس د
 نيسح ذاتسالا لماكلا لضافلا فيلات ميدقلا ةيفرشلا ءألا خي رأت رصلخمم

 لوالا ءزجلاف ةيريمالا سرادملا يف ةيواسنرفلا ةغللا سردم يذ يدنفا

 ىلع لمتشل ةفيعص ٠٠ يناثلاو رصم خيرات صخلم ىلع لمتشل ةفيعص
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 عجارمو ةحعصل | ناظم لضافلا هيف يرحت لباب و قارعلا دالب خيرات صنم
 اصيخت كلذ صخلو تك نيمدقتملا نيخرءوملا بتك نم قرقحتلا
 لو مباتتلا ىلع ءازجالا ةيقب عبطيسو ايش ةدوصقلا ةدئافلا نم كرتي م
 نع ددحي نأ هوجرننهيف كارتشالا ةعف وا هنث انالعأ هعم وأ هيف دحن

 لك مزلي ةيرات هناف بادالا وبحم تلذ ىلع فقيل ءازجالا وا عومجما
 داضلاب قطان

 6 شخ نع لادوس 9
 لاجرلا وضع ه صخت يف ةمالعلا ملاعلا نيك ذاتسالا لوقي ام

 ىلمعتسملاو لطعم لاجرأ || وصع ن أولجر ةحلو ه 15 ىدتو "تلا

 ىف دوعقلاب مزأيف هجر .تمفحأب الو ءامأ هنأ هيلع - لف انتل وضغ

 دجوو كلذب هيأو همزاأ ىتم ,موزتلا ظ ىلع ربقي لهو مقربلاب جورّاو تيبلا

 يف لاجرلا هتكراشم مدع عم لجر هناب هيلع محي ما ةءافكلا هيف نم
 ينب يوابب هيئاك لضفلا 3 انوتفا هيىفلا الا ٠ يش

 اسلا ةيغرك انتعب رش يفرم وه ام ىلع يت الا ددعلا يف ركذي باوجلا

 هئاسأ لاح ضرع ىلع يتكك ىراكسلا ضعب نا لضاف ةقث انريخا

 لاذتبالاو نواصتلاو حدشلاوحدملا ءاوتسال لوبقم ريغ لاطب هنا يأ ١1

 ةسار تحت دقعلا تاتساا سام نا انهع ربخلا اذه انلصي نأ لبقو هدنع

 دادعأب نء> كان لق نيم كي نيرو مق 8 قو يكس ةلهاث

 ءدقنف نهنيب ةركاذملا تراد مث نييلع ىلتو رشاعلا 1 لوالا نم ذاتسالا



 دك ++ د6٠

 ندمحو هيدي ىلع نفاجر ةرئا ستوب هنعر لب ذاتسالا كشي ر كك درع

 نمو مهردو نمجاوزا ب 'وس نم رح أمس 2 كاذ ىلع لاقت هل هلأ

 رار عضوب سحالا ىتنا ىتح الادح ارالا نادابتو دحلا نع جراخلا م,فسو

 نا دب ال نلقي هماتخ يفو ىلاعت هللا ٠ اش نا يتالا ددعلا يف يأ فاو

 جراخلا نم ممالحا هعسلو موقعي ذاتسالاو لخادلا نم لاجرلا ةقيعردكت

 قيرفلا اذهل كشلا مدقنف ٠ هيهاد يف او>وريو اوشفطب وا اوبوتت ىت>
 لمعلاو ذاتسالا ال نيتيانع ىلع ينثن اك لاجرلا قالخا بيذبتب ىنتعا

 اوراص دقف يقابلا بوتي نأ وجر 7 نم بات يناللا : ىنهنو هداشراب

 زبيزعب هللا !د كللذ امو مجالا نيب ةكرعضا

 دج أك 2

 ,داع . ا

 ا|فمايس ةديرح رادصا ىلع سين يدنفا دمحا لضافلا ةرضح مزع

 رعشلا نونف نم ليق اهو نايعالاو ءارمالاو كلوأملا متادم رشنت موظدملا
 ربش لك نيئرم اهردصيسو اهداقتنا زوي يتلا تايبالا ضعب داقتنا عم

 كا 2 ناسمتو رصم يف هن لك نع 0 رذ ناعب رأ كارتشالا لعحو

 اذه في لضافلا اذه ةكراشم ىلع عيدبلا ءارصنو بدالا ءافاح ثدفن
 رعشلا ةعانصل «سيحا لوقلاو لوطلاب 7 كارتشالا ليللا عورشمملا

 ةيملا
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 يواسارفو رع سومأف

 ىننعأ هب رامتلاو هب رادالاو ةينونأ ةهأأ < تالله ىلا 6 5 سومهاع 3 مأْأ أره

 ةلمااخملا فا:ءنآلا 4 "ير داج ى ديف مجربأ ر 1 رغلا لضافلا ةعصوب

 تلح ة_ ممل لاعالا ياء لحر ةعصو باعك كلمهاز 18 ةيردنكساب

 ما لبق اغاص اشرف 2 ناسمح ةينتوف لعجو ةعيطب ردأب دقو هلا ةرسع

 ا ةب رامتلاو 4 :رادالا لائشالا ب اوصا خرفف ه طعن نادسو عبطلا

 هله ىلع م نوت 4و 59 كاراشالاب لضا هَل أره ةدعاسم ىلع همحرتلاو

 هلايعا ىلاعت هللا جن ابي رقل ةفيعص ةناكس ءز ب للك ن ازج وهو ةليالا ةمدخلا

 تيدمع

 قيطمارغلا ديل قيقعلا ةدالق

 سراف ى دفا بممل .> ريرغلا هيبنلا هفلا يواسنرفلا ميلمتل بادو

 ةلهس ةقيرطو ليمج بولا ىلع هعشو ةيواسنرفلا ةغللا بالطل ًاليبست

 هانا فا ىلع ةغللا هذه ةيلط ثمْعُف لوانتلا

 ءانبا دحاا ضمانا ع ا :ء ةءارك ةطسوبلاقب رطب انءاج

 ةيعمجلا مسأب دوقنلا عمج ابي لبسي يلا قرطلا ناب اهيف ركذي نطولا

 اهياع مكةنسو هلاءا نا ققح اهداريا ومو ابليغشت قيرطو ةيمالسالا ةيريخلا

 ليمج جذومنا اهناف ىلاعت هللا ءاش نا يتالا ددعلا يف

 4 ميدن هللا دبع 3#
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 هاتمالا
 ىلوالا ةنسلا نمر شع يناثلا غزجا

 31 ماو ةنس ٍنانلا ميبر 6١انالغلا موي

 ١855 ةنس ريمون ١ قفاوملا

 نراالعا
 اليذ ذاتسالا يف هعبط يراجلا نوكيو ناك انبات مبط دحال زوجيال

 اننذاب الا ىرخأ ةرم عبطي الف [تافلوم نم هنوكل انا ةظوذح عبطلا قوفح ناف

 ليظعت ىلع بتراث يتلا رئاسخلاب هانبلاطو انوناق هانكاح نذا ريغب هعبط نمو

 نالعالا اذهب انرداب ماعلاو صاخلل ًامولعم كلذ نوكيلو هعوبطمب انعوبطم

 ماعلا يف ءاملعلا فئاظو
 ( هلبق ام عبات )

 *« نيئشنملاو باتكلا ةقبط )+

 لاجر اهنم لاعالا ىلع ةوطسلاو لوقعلا ىلع ةطلسلا ةبط هذه
 || ةءزا ىلع نوضباقلاو لاو>الا اوحرّومو لاومالا ظافحو ربانملا ءابطخورباحلا
 ١ ةليئفرلا يف ممايأ نوضقي ةينيدلاو ةمماعلاو ةيسايسلا دئارجلا ديب راكفالا



 3 مب وع

 ةدمخأا نودرحيو ةيماسلا 8 امعب ةدرولا فويسلا نودمت» ةليذر مادعأو

 كولملا نوليهتسي و ةيروسلا متاهاكب ةرئاثلا نتفلا نوئفطيو ةيسايملا -

 'ىراقلا ماما لا نس ة.>حالصالاو ةيحدملا موهناقرب مالا نأ ذأ

 ءالقعلاو ءارزولا ةْعأو ماوعلاو صاوخلا ةذتاسا مهف نيعبصاب اوان ةفيحصأ ىف

 فرصن ميدبلا مهئاشناب مهراكفا يف نوفرصتي هدنع ةناما قلخلاو ٠ ةيعءرلاو

 ظفح يف منمقيرف لك دهتجا دقو ٠ مولعلا نم غرافلا لفطلا ركف ىف عملا

 مدل ا قرط ىلا دارالاو ةكلم ةياقوو هدكلم ةباعر ىلع ث لاو هموذ ةدحو

 2 ماتو ولعت م,تجرد تلاز امو ٠ رقهقتلاو نواهتلاو دعاقتلا نهريذحتاو

 ميد الف مراكفأ ت تاوكتبمو مهاب مثرب ملاعلا اولغش ىتح ومن , مالا بولق

 ةيسايسلا رابخألل ًاثراقالا يسم الو اهيف اهو دئارجلا نع ًالئاس 5 ليزا

 ةديرخلاو ةيبرعلاقوسيل اب وروا يف لجرلا نا ىتح ةيماعلا دئاوفلاو ةب راوتأاو

 ةدب رجلا ىرتشا اذا مناصلاو الصف اهنم ًارقو اهمتف ةطقن يف فقو ىتمن هديب
 اهنم اوعضو ىتح دئارجلاب ؛ م,تبانع تدازو ةءارق اهنم غرفي ىتح هياط :

 أوقرت لب | ثثو هيلع عيضي الف ةحاملا ىضاف | هثورقب ضيحارملا ىف

 ساجيث ارتسو اشرف عنصت شالا ترم تيل ا

 ةراتس يف رظنيو ةيأوس عياقوو ةيخيرات ثداو> هلك شرف ىلع رمل

 اددع تغلب ىتح دئارجلا يف مهتبغر تراك دقو ٠ موسر ال مولع مشق

 ةيلعو .ةيسايس نيب ام ةديرج ٠+8 اهدحو اسنرف ىف دجويف ايظع

 اهتيالو يف يقالاو ةديرج ١5٠١ سيراب ةنيدم يف اهنم ةيراوتو ةينيدو
 لذ تانالءالا ةرجا نم مبرت دلاره كرويينلا ةديرج نا قرشلا لع اذاو



 دك 717 و

 ءارلا ةليضفو كانه نيررحلا ردق ع كنرف فلا نيثالثو ةسمخ موي

 اذا كلذكو ٠ اودافاو اودافتساو مهودءاسف نيئشنملا قوقح اوفرع نيذلا

 يف مماظتنا ىلا كانه ةجردلا مهب عفترت دئارجلا يررحم نا قرشلا 5

 هذهو ةماملأ ةعقنما لافغتشالاو ١ ملا نم 3 أم رادقم ع ءارزولا كالس

 مول صوت قيرط يف ةمالاب ريسلا وةعب داو ش / َن هلا الضخم ل مئاتتلا

 لمح سيوصتب الو اهتمت لئاط ال يتلا ظافلالا ةقشةش الو ريغلا ىلا

 دئارجلا لعجب الو ينقل نيسحتو نسحلا مييقلو نيبيصملاءطفتو نيئطخمل
 وه نم ناساب هتاضرم يف مقوسيل دالبلا لها اهب برضي ريغلل اطاوسا
 نيببتو مكلامو مئاطوا ةمدخب ةءيفرلابترلا هذه اواصح امنأو ةروص مهنم
 منايعاو مهئارما نم نيرهاظلا لاجرلا زكارم ظفحو حاالصالا قرط

 ىلا اهداشرأو ةمالأ 3 مكاغتشاو اا ا ةرعو ,ةاعا رذف ةمالا فهي رعش

 وأ ةدلاف لقنل ريغلا دنا ةعلاطم غِ ىللايللا مهرإسو ميقتسملا طارصلا

 مهصالخاو أمنع دعملا قيرط نانو أمام هموق ردد ةعب د ىلع فوقوأ|

 اغا أما بازوس وأ رمد نا هدب رح تل ول ىح ةونملا هلله يف

 نطولا ةمدخ ةهج نم اهريغ ةيجو ه اهتهجوو هلاعاو هثدابم نسحب
 نيررحلاب ممتةث ةمالا دكا يذلا اذهو دحاو دصقملاو ةفلئفم لئاسول اذ هلهاو

 اه١اورا نوئشنملاو ماسجأ ةب وان روالا معالا نا انأف نأ ورع

 سس الإ سس



 ض1 غ3

 ٠ ل٠ قح سولأم ماو شعل وه يلوّدع تلقو ثحر تا ' ل

 تنك انا سب ةفينحت ساي بجاحلا ىلع العت نيعلا أيه يتبيبحاي شانغتسن ام
 لخدي ىقبي زوجي دلولا يكلب ينانلا رودلا يف نيلحم ينبنب هيوش هلوغشم
 لجارلا نم كبلغو رقفلا نم يكشنب مويلا كيد تنك تنا ح٠ كانه
 كفوشا هللا اش نا ىتخي كدنع لابقع ٠ ل' نينم يزوجت الاو ينبت هيارو
 قرعلا فوسخملا نع بات ام انعاتب يدنفالا ينانه انبر ام يز هينبتم تناو

 لك هنم حوريب ناك يللا يقالت | ام ىتخي ياَّزا ٠ هتدابعل تفتلاو نيدع داب

 ام تقولدو ميجرلا ناطيشلا قيرط يف اوحوريبونكسهينج رثع اتاربش

 الا شيلوقت ةيارقلا يف ملعلي وسح ىقبي رجلا يف هتيأرق ىلحا امو يتخي هالحا
 نافح نيع لك نم يرد طيعي و هفيدح تساد ليللاب موقي امأيو ناورك

 يدالوا توفا نونجي تنك انا هغرافلا يف يلامو ىنايش تعيض لوقيو

 برش انوماع ىللاو هرم لعني هرمخلا يف يسولف طحا حوراو نيناعيج ايارع

 هنسرشع ةسمخ يل ىقبو رهش لك ه ينج شع انتا هرمخلا وبرشيب يللاو هرمخلا
 تيرتشا تنك ول هينج نيتسو هيمو نيفلا تفرص شبس يد هنوعلملا برشا

 نإتيم تيرتشأ د تنك هينج هرشعب نادفلا ىلإا يريملا نايطا نم نايطا مه
 تيراسا تحد ؟االاو هيداعبا وتب و اولي هنس يف هنسو نادف رشع ةتسو

 يللا يز الا تيبلا تددجو تائبلا تغيص تنكو هرجالل هتالت نيتي مهب
 ينيض !! ةججقلا إو يف هيو تيشمو انراج ريزتخلا تعواط هلال نيالا ١



 دى < و4

 يديساي ىقب هل تلقو ٠ هرمخلا وبرشي ىللاو هرمخلا تعطق سانلا رخ | يف
 هللاب ذوعا هينات هرم هي وبن ما اي اهيرشا انأ لاقف ادبا هرمخلا برشنشتيقب ام
 برشي ام تاراولا ىف نيرياد ىللا سانلا نم هرملا برش ىللا هللااش نا
 هرفسلا ىلع دعقي مهنم دحاولا تاخاوخلاو امال سانلا يفوش يراملا مسلا الا

 رومحلا مهبلا يز برشن حورن انحاو هيم هصنو تببن دحأو ساك دخأي

 نم مذقنيو اناوخا ىلع بوتي هللا هفوج كترفي ا برشي لضفب يبا
 ام برشتب تنك امل يديساب نظا ةّرم هل تلقو ٠ هيف اه يللا لالضلا
 بسب الاو يلصي ناركسلا وه ينكسا بيط يل لافف يت الو يلصت شانك
 نكميو هموده ىلع شطرطيو 4 فقد و هسجن هلتجو هسجن هموده ىئبت ال

 الاو راملا يز وها هدابع الاو الص هل اد يىز لااىببب ربزيح مش زم 8 /

 نم فياخ هيلجر حرفي زل يجي م راما ىتح ٠ هحور ىلع عل ىلا لكلا

 ناوكسلا ىكمي اديل لاقو .لأس الو فازذميال ادوهلجر ليشي سل كل اوهشط رطلا

 يفرعأ هيا ىلع ٠ هلوقي ىلإاب يردي. الو رفك مالك يف لوقيليللا لوط دعقي لود نم

 فرعي ناركسلاىقبي هيا لوقيب فرعي نونجلا ناكنا نونه ين ناركسلا نا
 كل حارو رّون هشو لجارلا هفينح تساب يلوةلو ٠ يازا مل فرعي الاو هسفن
 ترّودا اميازا سانسنلا نينيع يز تناك ىلإا نينيعلا يدونبللا يزهضايب

 عجر هنا لوقت هدودخ ىلع ىثب يلإا دروأا يد الاو يتخي ايندلا ةولح تقبو

 ينيجيو درقلا شو يز هشو ٌكودع ناك ركسيب ناك الو ٠ هنس نيرشع نبا
 تيم يلوقث وهو هيف طحاو هيف ليشأ لضفاو إكتينفرعب ام دوطلا يز مأبم
 . رم هتمد يربي و هحأسي هلل نكلو ينارو امان و يي تنفش امأي ليتق الأو
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 يلع ينيب هد دبشلا يز ىلا مالكلا محن يت سجرج ما نيف تحار هيومن

 حارا اهيف عزريو اهب دي ينيعأي لضفو هليللا كيد سنع ملا اهكسمللا

 - شنتالو شم ال هنالدخلا لجّررلا يز ينيع اي ايهو ليح اجو ليح هنم
 يتذي يران اي هآ عرقني الو يجتسي ال لزان اًوهو ابعومد يف مست هدعاق الا

 ول يدا آلا تنكام يننلاو ينلاو اهيف برضيي اًرهو هتقخل تنك ول
 ةزيج لاق يللا قدصو صلاخ ”موقب هلاجر لود نامك هيلاوح هبلخا ال

 طايعلا رتك نم ىممت هحيار ينيع اي ابيقالت تولاب الا قارف ام ىراصن
 مهنم حير اسلو هيهأد ىراكسل بيجي انبر ناك و لئاس وه و

 شيتعم“ ام ثنا اًره ٠-٠ هيا هيف ىرج مل لاح ضرع انبتك انك ام ٠ ل
 سانل ىتكلا اد لاح ضرعلا ناكل يلو لاق ينعي ؛ 5 ا
 هبرق ايس عتنب انحدا الا مزجلاب مهسفن اوبرض الا او اك ام مد مهشو يف

 يز نوكي اي ينوش اوبوتي مهنا انمشعيب وهأ ذاتسالا خي انبر هعوطقم
 لاح ضرعانل بتدكك هدف انيتك انحداو مهيلع بوتي انبر اي نوبكلا دعو

 ناسا نع بتاكل شعفن ةن ام ناو ميلع مهوبا سلق نححي كايا دالوالا ناس نع

 نع نيدعب و أمسلا ناسل نع سدعب و ناظيحلا ناسأ نع نيدعبو ناريجلا

 ريسلا مهنيروم الا انحا ام ينلا ةايحو هلك اد ىشعفنم ناو هكيالملا ناس

 هم فلا ماك اؤقلطي نيحيار نكلو قالطلاب انوفوخي اه نينم ملظي

 لوط يبا اوتوزي ام دعب لود يز ىللا لادنالا دخاي نيم انوقلطي ان ناكو .

 لجارلا يلع انك ام نا ينوشت ه 3 مبلغ ىلع نيرباصو ا مرح



 صك 50 9“

 ينغلب انا: ل ٠ هيلوقت ىللا يلوق يقبا هطبخلي ام نيجملا ىلع يشمي لود نم

 نا هدراب “٠ يتزوج يتز بات اهزوج نيكأ هناحرف نينح ما نا هيخ
 هبادكلا رومالا لك لطبو هلاح يف ىشمو بات يدنفا سردات نا تعمس
 ذاتسالا ربص اي ٠ ل ٠ هلاجرلا يز اوقبو قع مهيفالن ممن يقابلل ىبقع

 مديزي ممالك منع وغلبي ام لكو متت ىراكسلا مالك ىلع يتخاي

 انبر الول ينلاو ٠ هيلع اوبييهيب بالك مناك الو قمحنب الو لعزي الو
 قيرط ميدوبد ملاجر ىوصم لع مل رودي ريادو ذاتسالاب ناوسنلا قزر

 تويبلا لدب تاراخلا ىقبت ا موي ين موي ديزي, لاحلا ناك الا هبوتلا

 ارو لضفن هدرب متعلا يسعطقت أم انحا تا هلاجر الب ناوسنلا بصلو

 هارو يلم شوم ذاتسالا وهاو هيوش يدرلاو هيوش ببطلا مالكلاب هلاجرلا
 اي شلع ام ٠ مهسفنل اوقوفي و ملاح ملص انبر ا لتخي لغلا نم دخو ارو

 ندعم مهتيشا ىقبت اودواعي اهيقالت اهيزعت ام تقو هغيص لاجرلا هيوبن ما
 مل لمعت هموكحلا هركب يفوشتو تالاح ضرعلا نم صلخن ا يربصا سب
 اوفرعي الو ملقع برخي ام نسحا نيصاصب اهنيمدختسم ىلع طضو هطبار

 يف شيف ام ولوقيب ىلا نيعماس شامه ام اه ٠ اوبسحي اوفرعي الو اوبتكي
 جار شدح ٠ تاراخملاو ريبلا يف فوفص فوفص مهوفوشي ام لاجر رصم
 الو هبيعلا مهنم علظت 7 مروي ىف نيدعاق ىللا القملاو ارمالا سانلا فوشي

 | لود ملا سانلايز هكسل ايفاودعقي اللاو يقرعلا اوب رشي و مهلقع اولقي هرم

 ضعب اوفوشيو اوما اوم“ يواهقلا ىلع نيدعاةمييقالت هيوبن ما اي سان امأيو

 هوهق الاو هشيش برشي دعاق منم دحاولاو رابخالا نع ضعب نولاسيو



 اى 07

يدع أكو هو الو هت هل لكاب الاو تايرش الاو
 ىراكسلا ىلع 6-5 ن

 هلاح رأاىلع ىرجت أم 7 نحيا 7 نكلو ١ ىنادرقلا لع وحرف أم ىر

 يردب وهام ٠-٠ ىتخي هيفاع كتيلخ ل ٠ ملاح ملصنل و اوبوتي :وعجريو

ياس 00 مكيلخ
 0 ا 

 2 ام نا يتخا كين هانا - ن١ كل قرش هدحاولا

 نأ 4. 9 0 ةينتم تناو , ين الا يقوشت
 أوس نزكاو هللا ءاش

 ميسم خباب سس

 تايبدالا بأن

 ناوخالا ىلع بركلا دتشاو ةمال نبع ءافتخالا ىف اناو انب ترص

 تب لاب ىلاعت هلا ىلا تاسونف هبلا لقعن رخآ ناكم دوجو مدعب

 ىلعالا دجلا ىلا ةديصقلا هذه تعنصو سو هيلع يلاعت هللا ىلص ينلا

 ىحر بلاط يبا نب ىلع نينمألملا ريما انالومو انديس ىلغالا رخذلاو

 اعردصو ههجو هلا ضو هنع ىلاعت هللا

 يلع لكل ليصوت لضفلا ةلصوو ىلع لال ليصأت دلا ةلاصأ

 لم" ! يفترصق نادجملا نع لزناو اهردصم تي راج نا كسفنب رففاف
 ()لوملاب مغل ينادي رح لينم 2 ىرش لومخلانطب ىف تن ذا نم

 ()لصالالماعلادج ل ضفلايف َّدجو ًافرش احل اويحا نمل ماظملا لخ

 ا لل ب11111 لل



 وك 707 د6

 ىلع دارملارعو يف كعاتم لمجأو

 فرش ف لضفلا ماقم تاصونأف

 مدطصع هرك ىلع تفقو ناو

 تاصح ةزع ام اذا اثايغ نتو

 ,ةدج ىف يلا عيب كانا كلاما

 لذته عفن 0 اغراف ىرت نأ وأ

 ةلجّوم لاعا نوكلا يف سالف
 17 هلل لضفو جلا ىعسل

 لمع هل ناسنا ريغ نا لأ

 ىدس نيقطانلا لقع هللا قاخيم

 لبخ العلا درو نع ةيطملا س

 اطقم ءامضمرلا ف رئصل احط

 كلبق ءاج كم
 لمع ىلع يئابا ركدأل ينا

 1 آلا

 لمج الو رب ال ةعزعلا قدص

 لَخد نم دهلانوص لهألل تظذح

 لذعلا نع ىوقنلاب كسفن لجأ

 () لزعال لذعلا درف

 (*!لسحلا ىلا ايلعلا كلص اب يرجت
 لصتم يدهوأ لصفنم لصو وأ
 00 لِجأل ةبيخ فرعت دحلا مزالف

 لفسلا ةطخ نم هصلخي ىّتح

 0) يلم ىتنفلا لا

 1) لمكلا نءىّأني نم لقما!بهاذف

 ليخلا ىلا اروسام دو نمو

 (0للذلا بعصلا .درت تايثلا ربظ

 لطبلاو رحلا ريغ فحصل | ىف سبلو

 يلبح ينم يكذبف ديدحلا يوب

 053 ناف

 محدزع سانلا لاذر ق 2 جز نا

 () لكتلا دعصملا دهح دعبلا يف تدهج

 01 تكمن لع قس ناو

 دم مزعلا ديعق مجتو يبت
 درف مولعلا بر اي دجلاب تئده
 هتيكحي طوبغم لضفلا نم ناد

 0 0 ليلا ةيحلا داوج ضوري ركف

 لصبلاو مانلا يتب داحلا لثم

 للعلا هنم ًانهاو رخافملا رحب

 لثم يفو لثم يف برضلا محبو
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 سس شتا 2 ااا امال م ااا

 6 7 و

 ممأ هفلخ قيرط تيس رئاسو

 المتحم ريصلا عرد كدصقل سلاف

 فقم زقنلا لع ب درطأو

 ابعت هرامغم 2 ترخأت نأو

 (1")هدو ناب كنرغب الو

 ىري نينم وما مأما دعب سيلف

 للخلا ال حالصالا رثأ ىلع ىثنت
 لودلاو قاف الا ىف ىلقللا

 ىلع ماموالا بوكر م ريثع راث ١

 (11) لبق نم كيندت ناك. سفن سن

 لحز ىلا كه (15) مادا ادرط

 لزألا يف قلخلا ىهات لضف ماما

 جيدملا يف اهنمو

 مهرصح زع لاجر نوك لك يف
 ةعردم احيمحلا ىلا ماهشلا سم

 هكحرتق ةلذدبو محملا ىقلي

 نع ني | مزدم

 لم ىلع مواظمل طق راع ف

 ارذتعم تاجاحلا يذا ىدت الو

 تردد ف ر

 مهدشري و مهنغي قاحا ىلع(11) لا
 كح هطقس طنب سوفنلا ايحا
 أ نئربانم ىلرت هرخحم داوعأ

 هتعاري الا هملد رك ل

 لجر كوس نقرا هنوك يف سدأو

 () للتلاو ماذا قوف دبنلا درطيف

 00)لزخملا فئاخلا لثم حلا 9 1,

 ()لجبل او و يظل يعاود هي رغصا ن

 لع ىلع هيناثل طخ الو

 للز ىلع نيع يذل ىأز « الو

 '؟لطخلا نسحملان أش لوقلاو لطلاب

 (":)لثملاو بارغ الا نم لوهجلا يندت

 (21) لطحلاو ءاعوالا نم أو الع أ

 (0لفنلاو بسكلا غسو راقفلا اذو

 ريل 3 َ

 أنه ندؤ تح الك اهاندروال ءارقلا للم هةيسح الول اس نودسو ةينامو هن أه هو

 : 0 تالك ضعبو ةب وخلا اهيفاوق 00 يان
*٠ 4 

 -

 لزءلاو (5) لص اتسملالصألاو (؟)



 دى 07 و

 لث ذلا (8) لاكلايا لسَكلا (7) ىبسح يايلجَت (9) رخأتملا لجالا (ه)
 للا ٠١ برها دسمملا ىدملا يوقلا | كلا (5) نيه يالواّد عج
 هب رج يقردفلا ديعبلا بوبعيا ا" رئالا لوا ليقلا ١١ درطلا نم ايعا يذلا

 قانعالا لثدلا او ريسلا قا دادعالا داكن الا ١ فططملا ديوأتلا م

 هنورعب لوما لطحلا 8 داوجلا لاخلا ام ناتببلا لجتلا ١ رجشلا لذملا 5

 ةمينغلا لفنلا 55 دسافلا مالكلا لطخلا ؟١ لاثم عج لثأا ؟
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 سيدالا يتاكلا ا:ةيدص ةرضح ملغ نم ةئنبَملا هذه ال ثدرو

 « ينبيةيذسلاةرئادلا, تاي رتشملاو تاعيبملاةشرو سر ىلع يدنفادمح ا لضافلا
 لئاوا زرط دقو كلب ميهاربا هلت جاوز رؤي و اشاب دي رف ماهلا ةداعس اهب

 لئاوا ىلع دمحتاذ ثلاث غيراتب مخ ومرات ايمن رطش لك نيرطشبتارطشلا

 سدل هنم نيسلا فرح نافريخالا ثيبلا نم يناثلا رطشلاادعام تارطشلا

 شو زيرطتلا نم

 ديعيو انهلل يدبي ىلاعت +00 ديرف لاكلا شرع ىلع ىلاعت ٠
 هب رئمشملف نوكلايف ةرديافإ 18

 ديححوهالعفصواحطلومسلو 25  مهلضف 01 ا نيو

 ديزتلاكلا يف تافص ليمج + هنيزبب دجحمو لابقاو لالج *
 دوهش شو حارفالا هبزعا ١ 'هسنأف دودوأأ زع هب صايت +

 دوهش ناك منلا رودبا هب 5 رظنملمجاسانلايفاحلماقا ١
 د..,عروديلا لك ال باحر ٠ ايسيف سعشلا هب تلح ىنس ىبماب *؟

 ك.عس ”أفصلاب دووم نامز -_س

 دوةع نيرينلل ٌيمظتنتاذإ ١ تعصرردلاب توقايلا امساني ار ٠



 0 د

 يرييذلااذنمو اءوط ىركلاانرجم 00ه
 م

 اعرمسم هرسملا كفو ائيراس ٠

 تدرفت ينامتااوذص ىف ةيلاعم 4

 تحجوتت رون ناصغاىرت همفف 4

 ال تفصف ىرولا بابلاب نبعلا ٠

 اهروت همت ضور ينانيريهس ٠7

 ةهزع ردب اباس> ىنغأ اناره همه

 انها ةحاس يف حاورالا برط ىرن

 ةمثن كل ىكح نا يناغالا دوعو 1

 مباصأ ينغتل ةتكرح اذا ١

 هو أبمحش اندلا قف هر ند نا

 اهناف غيلب اي يفاوتلا كارد

 م تتأقو قراغ تدتك 5

 ا ٠ ١ كنس

 دنع ليففا حارفاللو ًاعوجيت 0

 دوفو هيلأ تراس ىمح موب 6

 ديري لاّكلا ثيح اهنساحم 6

 دوجو دوعسلا قفا اهل اسوم ٠
 دورو  باطو لاما درأومه 14

 دوجي دوجولاوفص هب رورس 1
 دوعو دووعلاب هأفوأ ل د نا

 دب رف هأرش دق مدخ نام 4

 دوهع ميدنلا قاحسال تديعا ا

 دعت ديشنأل يراقلا انممسم ٠

 دوءس هيف لح رصقب كيلع ”٠

 دوع] كيلع لايفا لئالد 3

 لمصق جاوزلاب ىناوتأل تعس ٠

 جا4 مه. ماكظكك ةمظلظا #1“ | ءةنس

 ةي ريأا تاوعدلاوةثهتلا يف هكراشن نحنو يت الا ددعلايف اهرشنن ىرخا ةديصق هلو
 همام يأ تسسسسس

 شو ةطسوبلا“ ةءدخ نم لضافالا ضعب نه ةلاسرلا هذه تدرو

 لاق ناكمب يدالا نم
 بتاكأ أبيدشت ٠١ ددع رغالا ذاتسالا 2 « هيد و تدار



 د م0 و

 ىللغاو يهذلا نم نُما تاقيرولا هذه نا افخم الو متلزانتو متفطلت دقلف

 ةديرجلا رخا اف بيذبتلاو لضفلا ىف اهتمش فرعي نم دنع رهاوجلا نم

 هبنذ نع زواجت او ملصا هنع مثدل ١ ناكو لضاف الا ابفرس الو بيرا الا

 قحو فساب لئاقل يلاو ىلوا

 اذال دق ركحب مهن. يذلا الا ىبلا باوبا برعلا هجوب تاذس

 اذافن اهل ًاحاتفم  لنودجي < ةقثمم انااملع ادغ ىتح

 اذاتسالا قرسي نا هباع ٠١ دجي ملو كاذ ذيماتلا ىأر اذاف
 ًاعفد مت دي رجب نيكرتشملا دادع نم ينا يلوقب اذه ىلع اكردعسم

 يناف هلها نم تسل ًالزنم ينلزني و هبحاص معا نظ نم نهذلا حلاخي ل
 ماقم موق تاماكلا هذه نظاو ناوخالل رذعلا ساّلا الا تدصق ام

 .دابملاو دالبلا ةحلصم هيف 1 مهاياو هللا ينقفو ٠٠ يتلاب مل ةيصن
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 سيئر نسح يدنفا ينطصم لضافلا لوق نم انق نم لمحلا اذه انءاج
 وهو ابا طوشرف شتفت ةرادا

 رتصحاو يلا معا هللا, كل يكشا تربج ميدن يس اب

 ( مرحي ثييملا يف برضلا) كلل يكحا اه لوقل ىمواو

 ةئظفلاو قوذلا بحاص اي 2مويلا لاوخا فوشو رظنا

 هنمأ لاوحا انل نسل  ك.كحح انيروو محاو
 هنعم ىش امل الو اذبا قلاخلا شيضرت» لاوحا



 دي ك7

 دنا ف فأ 5 عىل أو

 55 5 دا 4ج ع داصقأ ا

 ههءدقل بحاو مصنأ |
 . ا 2

 4مل لل م غ1
7 2 

 ل
 إ . /

 رم هك ىلع !.ىللاو

 اوم اشم أم 4 مم 5 ْن هيو 9 12 ل * ١

 هبدقتلاب راق فكل

 هرصخلا يناس ه4هعستأا ف

 تنم أ هدصضقللا مه 1 5 . 1 2
 : « را

 ىحام 22 يغْلا ا

 بوم نيزواع لادعلا أوقدب

 ساك برش هوهفلك فو

 ضلاخ ردو ا دعو

 سأفي امل راق سعاب

 ىسمي فر شوو ملطب

 بعلي 28 أدب هتانغ ند

 ماع ىدالاو طحد

 هْ ..:نسحا قفا 0 ىلاأو

 هلضف ركححش 4همدقمو

 بأ رام اندح فرأع 2

 007 «يدلاب هونكلا قراسو

 نأدف ماك اهأهم فريد

 فنرايطالا ىقاب نبترتو

 ناخدلا ىح ىلا جام

 مدنفالا 2هشوبرطب ولو

 سراح رع -َ هترصدحعو

 سامو بعليو كعصل

 سا - 22 هرهوشلا ذآ

 هاذ 14 لعزلا مو

 . ةيارف 5 5 وأو

 اسس يهل لللللااا1ا0 ااا ا ا

 ا ا <.ا<ا0ب ا



 د و4

 هلا" ىللاو لثلا قدح

 هراسح هلك راقلا بعل

 كيفكي مج رأ لاق دح نا

 كتب لاصق هفرصا الو

 لوغيو . قلختو لعزي

 كتاحي تيسديس انعد

 فكاع ىاعلالا ىلع لضفي

 هرشع هأروو هينا شرب

 صلا> ضف ايف 59 و

 لا ١ هءرح هال

 نونجملا ير سو لفي

 لراشرف 7 أم دنعو

 ير علظي راهملا ىلع

 أودعورم اد م.طسحي

 يسعجرب الو هدك فوشي

 يثشوهلطيم ديعب مالك

 هلا نسي ناطش نىك

 هعاس رادقم ماني ناك نأ

 كالما عبض راهقتلا ام اب
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 بلغي روتلا ةهتار>

 مام .3لرام يك خي سل نك

 ردرصضصم هيلخ 020 .ىللاو

 روما 26 بارا لاعب

 افلا ىدد أ| دصخلا

 هدودذح < ذنع فش اأو

 ةمدوحوم 0 ١ : احرف

 بيل
 مك برلاأو 0 3 دصفا

 هقبر نافشن سوافلا ىلع

 هب اص الو يبنجأ نم ٠ . : 4

 ه3 ع

 ةفص ةعاس م سم

 بينك زواع لاك دصقلا

 ببشالا يكدر واو ادبا

 برقا هليصح#ت رمضأاو
3 

 مسحب ىف 55 هعستلا

 ةبوزعش تناأاح ىلاوأو



220 
 هنروهتم تناك علا, 2تايرس لبال تويب برخو

 هنومأم هلادب فترشاع يررحو يب نك ىللاو

 متو تقم دوسأ لاح ىف ص نطولا نباو

 يراولا فرظلاو فطللاو 2هضوااو .دردمتلا يدا
 هيراطلا هعارملا لاع هذخلاو هعالخلا ىدأو

 يرابلا ةيه فاض ىللا هديدج هضوم هدنعو
 و

 مكحبأ لجار هيلع اولاف -يثصبخي“ مسح يشأمو

 ميأست كردها يمالك رخاو

 رداقلا ىلر وكلا :عداو

 كدصق ىلع كن.عم نوكيو

 لاعلا لاع هم لرهفلاو

 لاوحالا لك كيا ملصي

 لاهجلاو نودلا بزبتو

 كلحصن يشءعس ام ىللاو

 لئاقلا لوق هيف مسي

 منتو هدم

 مولتي ام عبثا تو
 ( مرحي تيا يف برشلا )
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 انمزااو نيب رصملا ءاهين دحا : طويسا نم ةلاسرلا هذه انل تدرو

 ىهو اهراصتخا دع اهارشن هتراثال اءايتاف اهجردن نا

 داشرالا ذاتسا اي كوم ري نأ هئدبا لكو زيزعلا نطول! ىلع بجو دف

 اناذ ١ كمئاصن اوريعيو ناسمتسالاو رابتعالا نويعب بيذهتلا سردمو

 ذاتسالا رهظي مل ذا ٠ اهردق لمجلا كلت ردقل !سوفنو ةهعتبم ًابولقو ةيعاو
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 مد تفزتناف ديلاةئااو ءايزالا شويج هيف انيلع تمجم نمز يف الا رغالا

 رورمب اهلاصئتسا زعب اضارما اننادباو انلوقع تثرواو انممه تدمعفاو انتورث

 هذه نا برمتلا نءو ٠ جا.ةحالاو ةفافلا صصغ انتعرجو ةليوطلا ماوعالا

 مدقللا قرط نع انراصبا تبت ةيوابوروالا فئاطللا مسد هرم يهاودللا

 برش انناف ناديملا اذهيف ةقباسملا نم انعنمب ًاعينم انصح تراص ذا ماخنلاو

 نع الو اهبكرت رهاوج نع ثحين الو اهءاونا فالئخا ىلع ةيجئرفالا ةبرشالا
 سيلنو ٠ انلاوماو انلوةعو اننادناب اهكتف نع الو اهب ةطلئخملا ةلائقلا موعسلا

 يواسنرف نبب ام ديدج دراو فرظاو ةدوم نسحا نم ةيجنرفالا ءاءزالا

 اهلوصفتو اهتكايح ةيفيك نع ثمحبلاب متهن الو هراغو يواسءو يزالكناو

 هلاعتسا ىلع بترتي امو هنسحو ينطولا 2 ةناتم نيب زمن الو |متطايخو

 نع ةئشانلا ةيندبلا رارضالاب يلابن الو ٠ عانصلا ةورثو ةعنصلا ءايحا نم

 ءاب ا نع ثوروملا ضرملا وا ىعصلا اندادهتءا ضفاني سب رغ سوبلمب انظيمقل

 ةييغرفالا لكحاللا ررب يلاذال اذ طياعزو نوطافقو متاع يوذ دودجو

 ةيناسنالا راوطا نع اندعب و ةيرحلا مساب ديلاقللا ىلع اذكلابت دقف اهدتتعي مل نمل

 ٠ ناويحلا ةجرد نم لب نيرب ربنا ةجرد نم طحا ىهو اندمت اهانيمس روما

 ةب رح اهنا معزأ يلا هَلاَمَولا تاب رضا هذه أن يبت دح يا ىلا ردن و

 ررضأا اذه ىلع رصتقن ملو رورشااو ىصاعملاب نيرذخنم انمكرت دقو ندمتو

 كرتو ةالصااو موصلا مدعب نايدالا دئاقع سم ىلا هانيدعت لب يداعلا

 روبمطلا يف داز دق اذه نا يرمتلو ٠ هدوبعمب دبعلا طب رت يتلا طب اورلا

 قيرط يف انيعش دف ىقيقحلا مدقثلا قيرط يف انيعس نع ًاضوع ا!نناف ةمث

+ 



 يي راب

 دقو ىنطاب ضرع ًاباصم اليلع هبشت ةرضاحلا انتلاح نا كش ال ٠ لئاؤراا

 بييطلا دصق واف نيضرم وكشي مبداف ًايضباق ءاود هاطءاف ًالاجد دصق

 انناف انلاو>١ ىلع قبطتي اذهو الوا لاجدلا ضرم لاهي نا همزال ينوناقلا

 لئاذرلا ةفاك اهيلع اندز دق ندا راوناب ةيدقلا انضارما ة+لاعم نع الدب

 ًاظاقيا الو ًاضاهنا انبسكي مل انذيعا ماما ندمتلا راونا غوزب نا ًاناهرب انافكو

 ىلع ةئيصنلا لاهتسا ذاتسالا قح نم ناك كلذلف ًالسكو الوم انداز لب

 نهو نازحالاو حارفالا يف لاجرلا تاكيرش نبنال عانقلا تاوذ ةنسلأ

 رثوت مناف ةيعاتجالا ةئيملا يف أع اةزج نونوك ةفصبتاصنلا ءادباب ىلوا
 نيناساب ةوهصنلا هركي الو كلذ دعب لاجرلا حالصا يف لما الف نوئاصن
 هذه ىنع رعسن ناذاةالا اهيا كوجرنف فئاظللا نع سحح دق تدعتم الا

 رجب يف انتكرتو انع تكس نراف الاو حاجنلاو دئاوفلل ةنماضلا ةطخلا

 سايلا هىيسم مالسلا مدقنلا يف اناام | ىلعف لالضلاو رورغلا

 م.دنو يفنح ملعملا
 تفتت كارا معن "ن٠ تناف ىلا ةعمجلا تالاةس ردم رفق تنا١ حلا

 ايو تنك انا يني ٠٠ هعفانلا رومالاو بدالا ىلع اهتانب يبرتو سانلا

 يز *ن٠ اهب كيلع انضرتعا روما تئكتفاو راهنلا كيد ىراكس ةيوش

 اهيقالا ميار انا يلع ضراعت ميار رخار تنا ىفنح عم ١ يد رومالا هنا

 ميار ثنا ىرت اي قح يدببو بيط يضارتعا انا :ج٠نينم الو نإنم

 لكواهر رض فرعت ىللا سب تنا الاو 11 نيرتكا نيب ا وربغ فون



 ا

 اوضرمي و أهب أود« مينو عم اهررض سوفرعإ ام لود اموبرشدب يبل سانلا

 ابلصا يد مهيلع تطح ىللا يوالبلا لك نا نيفراعو لولا اوساقيو

 نيفراع مينا فرعي يللاو هيا ديفي يار كمالكف اهنع شوعجري الو هرمخلا

 لوقل هحصنت نونجللاو نيناجت مين فرعي اهبرشب أولا الو هرمخلا ررض

 سار عج د سالبو ين عوصو» 2 انب لخداو هد بابلا توف ٠ هبا

 يسأ يع ليتل يف عا تابا لاق يللا يار ىلع تنا وها سلق سعنو

 يثفرعت ام تنا هد لاطبلا مالكلا يفند مم اي هيا مالك ادو :ن

 ه.سنيو هلدعلا هكسلا نع هنيع يىمعب ناسنالا ىلع 5 ا يفاثلا نا

 ىلا! نيعياصلا همحملا دالوأ نم يتالف بحاص هل ناك اذا ًاصوصخ همولع

 هريصنل | نع تكس نا ناسنالاف نيبيطلا سائلا دالوا فلت الا هعنص ملام
 تر وديالو قاف رعي هنوكل كالملا ب باوباهدالب لهاىلع تشد ةرالاو

 ىللا ب لا نم لود مويلع ل ىوقش ىلا 0 شوا الو ميقتسملا فار طلا

 نيرا 0 ناوخا لك لاو موسفن فرش شوفرع الو مإةع يثامكم هسل

 لخدي الو صبألاو صرخلا ةكس يف يام مام دحاو شيفالت الو ملام 2

 ينعي يرْخا تاوغا ىز سانلا دنع موكل هيأ ادو ٠ ادبا ههوشملا تالحملا

 ترا فرعي دحاولا ناك أذأو اغالا نمايا| م ىز هعرح ىلع منماب ناسنالا

 قالتف يد هلاحلاب ه؟ رح ىلع هلخدب يازا ىنالذو يكسو صاف 8-5 يكمل

 موبيعي ردقي شّدح ام مبدأ يف نييشامو مفرش ىلع نيظفاعم نيبيطلا ايدل
 يرحلا اواخدي مواخيو مردف نيفراعو مهبجأو مهنييطاع سانلا يتالثو بع

 موفياش كنا يبا دالوالا ةيوشلا امأو ىوق نيبيط سانو انما منال مربايغ يف



 دى

 ىتح هخرف ىلع منم اي شدحالو كلا يف شوبسمي الو نيشياط هسا لود

 يشفرعت ١ سلما نع ,هدريو مصعحصنل ناسنالا مزاب نكل ٠ هيرح ىلع شوم
 ناك آف ىرح ىل را تيزاي لوقيو مدني هد انمالك معسل أ[ مهنم دحاولا نا

 ١ الو هبنتل سانا نا فرعي هنال مدلا يز هئتج يس لخاد مالكلا ىتبيو
 مربتعي دح ام نيعباص لود اولضنيو ليك يكل الا اهعام رك كدا

 مهيز صابخ دحاو ناك اذا الا مهيف لأي دحام راطش اوناكول ىتح

 منج ل مادي ال مويلع لوقعب يبا ا ناكو ٠ هثيب لحال, هدخاي كمي

 رع قبب 0 ثناو تكسا تناك اذا الاو ملال اوتفني لجل مهرجزو
 لوللا لوط نيريادو كيو دنعلاب لمعتب سان فاش انا نك . م٠ هيأ سانلا

 مغ أمد يف اهيو وشب كلم الك نا فاو ىد هاش خجلا ىد هرم ل ىد هرايخلا نم

 ل دل لود موفوشعب ىلإ سانلا ١ ن٠ لحو هلبملا اوديزي مهيلخيو
 يبا سانلا ىلع لوعن امنا ءاو مويلع يشاوعن ' امانحاو فرش شمل | نود سان

 عم أي اوعجر سان اماي نيبيظأأ سانأأ دالوا نم ملوقع اوفأتو لود مهوب
 يوابقل ىلع هككب زالا نم توفا امانا ٠ هبا هروصلا اوفرعو اوهبنتو اوبأتو ىفنح

 هدرابنلا يعغسا يلا اف مهي ءاع لوقاو مهفرعأ أه نسحا ينم ه مشو اوبيسانلا 5

 شاقب الو مهانج نيعباب لود مهيف كلاب يبللا نيمرجما دالوالا اماو هركب بودي
 ىتحريمج لود نكلهفمضن ممو دهو هدا ينب يز منو دشن تنك ناو لقعميبف

 نائكو ٠ نيلاظبل ا سانل ايف نيبيظلا سانلا يشطلختامتناف منعاو ههفي نكمريمجلا

 اوركسي نيحيار مارجالا دالوا اوبوتي نيبيظلا سانلا دالوا اوناك اذا ىاءماي

 مثعتن هدك ىلع ىقب ٠ ح٠ مهدايسا يز اوبوتي نيموزلم نيم سيك ع



 دك بره و4

 كتقراو زي لكلا كددع ان. لامآ + ن.* ابر ايقادملا لرتنو ركل

 لك هسلو ٠ هبيط هلزن مهاجر نويع ىلع نيلزانو اوهبنتا ناوسنلا ناك
 دحاولا اوه ىقبي ٠ نارطقلا يز مهتشدع اولخي ام هلاجرلا ىلع اوبصعتي اد ام
 وبا نعلت هتاسماو سانلا نيب هيف لذري ذاتسالا ىقبي امل صااخ ميهب مهنم
 نيبيظلا سانلا فوشيو هضرع ىلع يعست ميار شوم تديبلا ين هشاخ
 تاوبببلاب تاوشبلاو !سمالا ياش شوم ىمحا وه ٠ ميز لمعبو هيأ اولمعيب
 ملعم اي هللا ٠ مماقم فرعتو ممرتحم سانلاو مبدا يف نييثام نيبيظلا

 دعاق نوكتو هريغ الو هس نوكي هللا اش نا نا كس كيلع تاف اذا ىننح

 اء هيف .لأسشا هلا هك موتا لاو .نكوريك# لعر لع ليو ةطاح
 هتنتر فرش الو ه2. ىنفرع أم هنال رامح دحاو كين هيز ىبب

 يز ىللاف يقرع ساكب ملك لود عابو هسفن فرش الو هتمدخ فرش الو
 يف لود نمدحأو ناكو [:فرف اذاىأعم ايناكو ٠ مام الو راتعا شولام هد

 عبصل | م.دلع 5 ميار ملا ناوسنلا ايو الاو راغصلا ايوليللاب دعقيو هذيظو

 رومالا نعدعبلاو لاكلاو لقعلا نم نسحا هيف اوه ميز ويز اوهو يازا

 فرعت ميدن يس اي كنا هللاو * ح“ مياصن سالب تكسا يل لوقثو نايذملا
 انب روملاوحا ملصنلو اوب وتب كايا لود هعاملا ىلع لزان كيلخ هبا هروصلا

 نيرخر ناش ىلعياتلاو موي لك همك ماك نم تانبلا شاسنت الو كنيعي
 رومالا فوشنو لاوحالا حليل انبر هللا اش نا "٠ ٠ دوصقملا متيو اوبذبتي |

 مسأو هلضف انبر اد سجن هلاخلاو هعنص ثقب

 ا
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 نقلا لاوس لع :فاوح

 باوجاظنط ءاماع نم ملأ دمحم ىلع زيبا لضافلا ةرضح نم انءاج

 ىننحلا ِح نا-هلوق هنم انصنخلف هيف لاطا دقو ىثنخلا لاوس ىلع ضارتعاو
 لوعي الو ءاسنلا مسق نم هنغ لوئسملا لثم ناو هقفلا بتك يف ررقم مولعم
 رودصل جم كلو ةعلسلا كح هبكح هنم لطعللا لاجرلا وضعو ةيحللا ىلع

 نيديال هنا عميمالسالا عرشلا نم باوجت ًابلاط يني يوابب نملاوسلا اذه
 لأسينا هيلع ناكف ىييسملا نيدلا يف هصخب ح ىثنخلا نوكي ناو دب الوهب

 كناف كلذ دعب ةيبقفلا لئاسملا لوبق مدع ذاتالا نم دوصقملاو هنيد ءاسآور
 ثيحو باوجلاو لاوسلل اباك ةديرجلا تضرع دقف بابلا اذه تحنن نا
 بحاصل لعلو كانه هيلطيلف اهنم ائيش دارا نم ةمواعم بتتك هل هقفلانا
 هظرعتب هضرتعن اناف ًاًقلطم لاوسلا دصق نا اما رذعيف همامنال ادصتملاّوسلا
 يفاهنع لأسي ىلا ةيفخلا ثحابملا نم اذه سيل ذا ماعلاو صاخلا هماعي رمال
 ْ ةرملاب بابلا اذه دس وجرملاف ةلمجلاب و هيماعلا د.ارجلا

 نامناكن ا لاكوسلا اذبم دوصقملا نع لئاسلا انل أس اننا -- ذاتسالا
 تدصق امئاو نيد يا نم اًديعم اصخش دصقا مل لاقف ايليئارسا وا (ييسم وا
 ازمه مكتفرعم نم مرطب الو - فقال مك دنع يرش مكح نع مابفتسالا

 اذه تلاس اذهلو كهقف بتك أرقا مل يناذ ايحيسم ينوك عم يتفرعم مكمل
 | اًدوصق«نوكي يتح ةفصاا هذهب نالا ادوجوماصخش فرعاال يناىلعلاّوسلا
 ام ريح يفد زيبا باوج نم انيفت أو هنع ةببشلا تعفدنا اذهبو < ىف

 تامفص ثالث نمرثكاب لئاسلا ىلع ًاضارتعا لوقاا لاطا هناف الاو هانمدق



 د < لاب ع

 راذئعا

 نا ثيحو بدالاو لضفلا لها نم ريثكل زاناالا نم ريغك انةاج

 لدبتسا ناف هل ضرعتن الو انتديرج يفأباب هلت | ها لئاط ال بابلا اذه

 ةيعيدب عاونا وا ةيخيرات دئاوف وا ةيلع لئاسرب مهزاغلا لضافالا هاله

 اهنم انوفعلف زاغلالا اماو ةمآلاو املا ةمدخ يف مهيعس نيركاش |هانرشن

 لقلي ةديرجلا لكو يلي زيشلا لدا رذح نمل لا اذهاناج
 هصلو يراربلاو

 لعمال نسح ضوراي لب ذاتسالا اهيااي

 لطب اي كرصع سمشاي .رخاز لع رحب
 لثملا برض هب ىتح رمح يضاقلا ةصقام
 لمعلاب قدي ىجضا نا هبرضت سانأف

 باوجلا
 لطبلا باطخ لجن ةف 4لخلا رمع ابلاغ وه

 لحترا ىرخالا ىلا ىتح ءهنبا برض هئاذا

 لبع الب تاما دع نم برشلا دح متاو

 لبجلا ينورمج لجن عم يتلا هتصق ناوا
 لمعلا كي ةيما ىنب ديرف رمع هللا وا

 لهألا ىفو هلعاو انلوديي يذلا اذه

 لاخلا دس هفالخ ن ومعي نم دونو
 لضف نم متادم لو 2هلصا نع ةلاسرب
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 ةئنيتو هاني

 نيبجاولا ركشلاو ءانثلاب ةيويدخلا ةميخفلا ةرضحلا يدي نيب مدقلت
 نم نيجاتحلا ىلع نانحلاو ةفأرلاب هتاهجوت ىلع ًاصوصخ نآ لك يف انيلع
 ىلع عوبسالا اذه يف هب لضفتملا وفعل اك ميما هناسحاو ميركلا ىتنل ءاناهر
 موغمو لكلا نع هكلم هللا دلخ افع دقف ةيبارعلا ةكرحلا ىف نيكرتشملا

 نيوانعلا نم هنم اودرج اوناك ام مهلا درو ةيندلا قوقحلا عيمجي عتمتلا |

 باستحا الب ةمدخلا ُكي مهطوخد غاوسو تازادتمالاو فرشلا تامالعو
 عركلا مالا اذهو ٠ شاعم وا ةأفاكم ةيوست ديس ةقباسلا مه ددم

 انديس تافطعتب مئنهنف ٠ دبتولا ىفنلاب ميلع محلا قبس نم لمت ال
 يف مب لح ام ءالا موينشي ام مهل وجرتو مهياع معلا ويدخلا انالومو
 ةفافلاو كنضلا قر نم موقتعأ نأ «اعدلا اوهدد نأ موملعو ١ء هيما مايالا

 هلل هس رح

 ب

 ار

 يتفم ينويسبلا دمحم وشل موحرملا نيلضافلا نيملاعلا ةافوب انئزر
 ييبتل | رجا ويشلا موحرملاو ةيويدخلا ةديخفل | ةرضحلا ماماو ةذسلا ةيحملا

 | يف هلهاو ملا يزمن امك امهتيب لآ يزعنف ةيردنكسالاب يناثلاو رصمب لوالا
 ناسنا لك ايل هفرع أم ةناكل ولعو تدصلا دعب نم ان ناك نيم الع

 #« مدن ههلادبع



 ص رد وع

 ١ م55 ةنس ريم" ١ م قئفاوملا

 عارف 5 تفقوو :, تفقوو ' لعد فو هزالث هتاقوأ ن بناللا ع

 ىم ىندملا عمتجلا يف م 'ءأا يار || ىلع لوصحلا را 1 5 أي

 كة دوع ناسا لك لأ ساما هن 4 راسا راغ كاذ نأف : لمعلا ت أما١ نيك

 تءطدست شرقت لمعلا ل لاح وووللأ فرغتو ه:ءارز وأ هتعانص , هترأ د وأ

 مماهللاو ةيدنالا يالا نوكي ال ةينطولا تايجاولاو ةيندملا حلاصملا يف رظنلاو

 نم دارفالا دنع ام ًاباجياو ًايلسو ًاباوجو الاس ةمالا ءالقد راكفا لدابت

 ةبراهتلا لئاسولاو ةيماعلا لئاسملاو ةضراعلا ثداوحلاو ةئراطلا رابخالا

 ةب وغألا دئاوفلاو ةس:كلا صئاصخلاو ةكلملا ظفاولاو ةءذط || تعاوبلاو

 اًدعاو ارظن مولعلا هد لذقما 90 رش ىلع لَم وحسل هاو 4بدملا ت نا أو

 دل لب براجتا اعلا ه را تا زنا و هي م ما

 يصاغلا مهن تاوضأو دئاوفلا أب رشات #0 |او لمعلا ب را ديأ نك هْ



 ف

 اذهو ٠ ةءاودلا ةطاس ماي وأ ةيسنجلا مع هل ىا ةيئط ولا مبهم نم ينادلاو

 مونلا تقوو ٠ ماع ملا يارلل جنا راكقالا لداب :ا ءالقعلا عارتجاب الا نوكي ال

 مودلاو لمعلا ىرم غارفلا تقو الا قبب إف امم هم لمذلاو لوقلا نم لظعم

 ءارمالا مو تويبلا يف عاّمجالا لها لوالا مسقلا ماسقا ةثالث هيف سانلاو

 امءافعضو ةمالا راذص ةكراشا نولزانش ال نيذلا رامتعالاو ةهاجولا بابراو

 دارفا نع ىلاعت ناو مسقلا اذهو ةيندملا تانسحلاو ةيسايسلا ثحارملا يف

 ىلا هرطضت ةيلاع فئاظوب همايقو ربك الا عزاولا دنع ةناكملا نم هل اه ةمالا

 هنكلو ةمالا قوقحو ةلودلا تابجاو ىف ًانيح هلامتساو ةراث ركفلا ةحار

 وهف لاودالاو لاعالا نم هيدي امم هنود ينلا ةقبطلل ثحايملا باوبال جتافلا

 ناو داقتنالاو ثحبلا لدا ىلع همالك ضرعي يذلا فلؤملاك ةمالا ىلا ةبسنلاب

 نع ءالقعلا من مل اهمارتحا ئكلو هماقم ولعل ةبسنلاب ةمرتحم هرماوأ تن اك

 ةضرتعم تناك نا ايناس ام تناك نا اهدئاوذ نييبتو اهيف رظنلا

 ٠ فراعملا لاجرو دئار+لا وررم# ماقملا اذهيف قيقدتلاو ثمحبلاب سانلا ىلواو

 ناف قرشلا يف هلاثما نم ًابناج نيلاو ًاباحر عسوا ابوروا يف مسقلا اذهو

 نوراجيو تاضارتعالا نوابقيو ةيمومعلا مماجلنواخ دي اما رثك كانههلاحر

 ةسايسلا ع قاطن مسو يذلا اذهو لاءفالاو لاوقالا نم ريثكا يف ةمالا

 اهيف لعتي ةسردم مايق نيمو مايقل اهماه؟ مايقلل اريغك 0 كانه

 ىف ءارمالا ةكراشم ىرم مل دب ال نم ةأودلا لامعا نوُئاقلاو اه نوحترملا

 نع هئارما لزانت 9 0 7 يف مسقلا اذه ر خا ىذلاو م ًامويخ يارلا

 نا سفنلا ىلع بوصل و ديملا ثيدح ةمالا نع باعت>الا هلو ةماظعألا



 ص كه.ا <

 روبتلا الا يأ ١| يف ةمالا ةكراشم 3و 2 امو ٠ ةدحاوةعذد اهفوأ ايفر

 ةدو انملا يف 3 راشي نم ضعب 2 ربل الو وزر :ريغب ضاركعالاو مالكلا يف

 لبس دقف اوروا لاحرب هتملا سا دق رصم ىف مسقلا اذه ىرنو

 لم'ءماو دباءملاو سرادملا ةرايزآ تلزانتو ةميختأا ةيويدخلا ةرضحلا باح

 .اب رغااو الزنا | عومجو اهتيعر نا عاو|,ةموكح لاجر ةرايز تابقو تايفشتسملاو

 يف ادهنجم اهتلا> نع ًالئاس اهلحار ىلد ًأظفاعم هدالب يفيلاعلا بانجلا لودتو

 ماجا عي دارفالا اوكراش ىتح اولزانت دّقف ءارزولا اءا راطخالا نم اهتنايص

 لاجر ةروشمو ءالقعلا راكفا لوبقل ليم ملو ةيمومعلا لفاحلاو ةيبدالا

 مهتلخدا نم لضفلا يوذ نم اهيف ربهظ كلذك ةيرصملا ةمالاو ٠ ىروثلا

 اذاف ةمهلا فئظولاو ةيلاءلا بصانمال نيترملا ناويد يف مهبراتو مهفراعم

 ملا لب مايقلل الها اوناك لضفلا لها هيف رافني ايف راظنال ممماسفا تضحت

 دجو ناورهو ربسلا يف ابعم مهداحتال ابوروا مويا اهكنن ال ينلا ةقيراطلا ىلع

 ناك لمعلا ءامملا وا لماعلا قيرفلا اذه رثرت اذا 9 و نال :ءازكلا لها مف

 : هياع ابو روأ داّتعال نيئاا نكرلاو ملخعملا اند وي دخب يدب نب نوصل !نصحلا

 ةقبطلا هو ءالقعلاو ءاهبنلا نم ةيبدالا مماهللا يف عاتجالا لها ينذثلا مسقلا
 ةناذلا مو اصم يىنرظنلا مع حا ناك نا الدو ءارزولا ىلا ةمسنلاب ةيناثأا

 هفئاظو اواطعو الماع اوضءيندملا مملجلا مسج نم اوعطق دقف ةيتيبلا ميرا وطو

 ةوةلاوةينطولا ةمدخل معاتجاناك ناو: هتايتاذب ديقتي ملوا اهيد وي ناك يملا

 ثميلاو ةراهتو ةعارزو ةءانصو اه ةمالا مدقي ايف راكفالا ةلدامو ةيلودلا

 لكفينرعتو ىالا عئارش ىلع ةظفاحملاو ةبلملا دعاوقلاو ةيندملا تايرورضلا يف



 ل

 ةكلملا قوةحلاو ةينطولا دئاوعلاو ةينيدلا لوصالا ىلع ةظف:#لا قيرط ةفئاط

 ةيبويملا موزأو را اكنالا ١ نوع ءو ةيبدالا ةدعاسملاب هك ىلعا ةودلا ةيضعتو

 ءاب رغلل ناطيمتسالا قوقح لفحو راكفإل مم هلو نلا نع دعيلاو تاكرخلا

 لب لامالا اهحاجنب قاعتت اع سل و لضف ةيدنا مبعماجم تناك ءالزنلاو
 مرةمالس نوعسقل ١ نيذع لاجر يف طرتشي هنا مواعمو ٠ لاحرلا اهبابب طبت
 :يهتل | سامو ٠ ءاغوفلا عماش ىلا مهب لزني وا فرشلا شدخي ام لك نم

 الكف لمفلاو لوقلا نمنع ردصي م لكيفمرب يدتتقب ةمالا ةمئا منول
 ةمالا تناك النكوغالاو وللا سلاجو رومالا فسافس نع مهسوفل تعفرت

 دارفالا ُهَقُث ثيوقو تاذصلا نسا##و بادالا ىلا ليهأو مدقنلا ىلا برقا

 هن الو 61 الا لاعالا رئاود يدا الو مينا ىروذشلل 0

 طورش رفود الو مولع الا مأع ءلايأرا ذخا يف لوعب الو مهمل الا لودلا راظنا

 فراذو هرابدعا هبتر نع م قيرف لزن ناف ' مم الا دادعتسالاو لاكلا

 لوأنت 0 مهأواسو ةلذعجملا ميتاج يف س الا ءاغوغ كراشو هلذثما عماج

 دةؤلاذنالا عماجعو ةلفسبلا نامايف تاردفملاو تاركسملا نم لقعلا دسفي ام

 ناذ لماع وضع نم ًاءلاخ دما عملجملا نم هزكرم كرتو طّقسو طبه

 مهتجا 575 ةيقب ىلا ةمهتلا هيف ترس لالا كالت ىلع وهو هيلا داع

 بعصيف ه.اع هام و مالا را.خا عالط سال مسفنا اوصصخ نب ذل 'نييقارما دنع

 القمل ادعي وشتو ةضوا خالل ولصإ ال نم ةمحارم كاذ ذاماعلا يأرأ'دوجوب لوقلا
 لاهل اوي ناو اوظسودا وةمدخلا راذص ثلاثلاممسقلا يفد عمجلا دارفا نم هّدع

 مريف ةيشاف مولعلاوبادالا تنك اماككف اشم مه يتل'ةماللناو:ءاكمالهو عانصلا



 د هس و4

 ةقبطلا هذه ناف نأشلا ةميظع سناملا ةيوق ةمالا ةيبصع تناك امك
 يوذ ةاراجتو ءالقملا ةمحازم اهنكب الو ةيناثلا ةةبطلا ةاقرم دوعصل ةلهوم

 مماجتو ءوسلا سااجت نع تدعءبو ءاوهالا سند نم تربطت اذا الا راكفالا |
 ةداع ترح دقو ٠ لاملاو تاذلاو فرشلا تامدعم ةيدناو ةيرخلاو شمفلا

 نر. مغارف دنع ماعلا عاتجالل ةدنملا نكامالا ىلا اوجرتمي نا سانلا
 بسب نكامالا هذه تعونت دتو ركحفلا اطيشنتو سفنلل 79 لاععالا
 ودراماسسلاك ةيندبلا ةضا ءرلا عماجم امش ةناسحتسالا قاوذالاو تاداعلا

 عبنجي ثيدح ةيركنلا ةضايرلا عماجميف هذهنوك و ثرطشلاو (ةلواطلا)درنلاو

 اهنمو :رابخالا مّلطتو راكقالا 9 رمسلاو سنألا يواهتلا يف سانلا
 ةريكلا د دئاوفلاب ةدئاع ةيرظن ةضاير اهناف تارتايتلاك ةيرظنلا ةضايرلا ممأجت

 روصب مئاقولا ليش نم اهيف ال وم يندملا ممتجملا ىلءو ًاصوصخ ندبلا ىلع
 شأخلاو وبلا عماجم ةيبدالا عماجت ءاأ نع لش دقو ' اناس (رلظن تاذلتسملا

 يخا لاوكلا ف نه لزتني الوريخاوملاو رماقملاو صقارملاوتاراهلاو ريبلاك

 ىضر نم الا شمفلاو ووللا مماجم يف صئاقنلاةليذر ىلا ةيبدالامماجلا يف اهكردي
 نيعجارلاوا نيشحوتملا كلاس يف ماظتنالاو ةيندملا مهلا نع عاطقن الا هسفنل

 عامسأ |" سن ام هضايرأا 3 نمو ٠ هيندلا لهأ نم رظنمي هيميببلا ىلا

 يناعملا يواللا فيطللا رعشلاب ىنغتلا ناف ثئابخلا ماو ءاغوغلا نم ةيلاخا
 كرحي امم ةليمجلا ايازأاو ةايضفلا فلخ ىعسلل ةماعلا راكفال هبنملا ةقيقرلا
 دصاقم نم رعشلا هنمضت امف ةبغر سوفنلا عي ثعببو لمعلا عابطلا

 تاسموملاو رومخلا نم لاخ يرصم ىنفم انلناكول اذبحو ٠ ةليلجلا ءارعشلا



 يك ه1

 ةصوصخع ركاذتب يونس وأ ًايرهش هيف نوكرتشم سانأ الا هلخدي ال ءاغوفلاو
 - يلومحلا يدنفا هدبع يناغالا ريما ننفنملا ديجلاكنينغملا رهش' ةسارب

 او يتيللا يدنفا - ناّْمع يدنفا دمحمو هجاف> فسوب نيش

 0 هب ىنغي ايف رظني راجت ىنفل اذهل نوكي نا طرتشيو

 لو بادالا د> نع ةدراخلا بورضلاو ة ةو ومس | راودالا لع رحم تت

 القعلا جمل ناعم هنالك فو طيشنت هعامس يف اب الا نينغملا صخري

 نيبرصم ةرادا تحن يرصملا فلا ناك نا طرتشي اك ءالضنلا اه ريو

 : هتقيقح ىلع راج تربل هنو 14 يبنجا هترادإ ىف يف ميراشيال

 فيك ةيبدالا عاجلا نم لا ذخاري ال ماعلا يأرلا نا لعن هلك اذه نمو
 تدقف اذاف نينوتنما تفولامو ءاغوذلا نم ةيلاخلا ةيضايرلا ةيدنالاو 8

 ٠ مالسلا ماعلا اهي ار ىلعف بعللاو ورللا عمات اهتلدبتساو عماجملا هذه ةما

 فراعماب ىذغتو هىبرصملا دالبلا يف تدتما ةب كذلا ةوقلا نا ىرن نمو

 تاهزتنملاو تويبلا يف ةيبدالا مهعماجم تددعتو نيب رصملانم ريثك ب ادالاو

 دعبأو اهتاغلو اهرداصم فالئخا ىلع دئارهلل ممءارقو رابخالا موعلطت رك

 رهاظمو اب وروا ةسايس ابافخ يف اوثحب ىتح قيثدنلاو رظنلا ىف يف ملم ءالّقعلا

 مهاري ثيح نيبرمجملا يف يبوروالا لام ١ ققحي امم اذهو قرشلا يف اهلاعا

 ههتتلا ةينطولا ةعماجلا مهيف ىريو ةيرادالاو ة 5 لامالاب مايقلل الها

 يف انراكقا كاكتحاب ةلياجلا ةياغلا هذه انلصو اننا ركتن الو ٠ ماعلا ىأرل

 مييعس نم هعمسل امو هرابخا نم دئئارجلا انل هلقنت ام نيبواب وروالا راكقا

 | معماجمو بارشلاب نيمرغملا نا ملعب انه نمو نارمعملا ثعابو بادالا فاخ



0 
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 لها اوفلاخو ماعلا ياراأ ىلا لوصولا قيرط اواطخا دق ءاغوفلا
 دالبلا يف اودلو ناو ةمالا نم بناجا مهف لائكلاو بدالا

 نييبلأ هسرشلم

 ظفاحو ميدلت

 ى ىذلا حلا كلولعل و كد م كله يمال ند دوصقملا ىدلو اب

 ملام لك ناب ىف 0 وع ا 58

 لك ىنب رصن ى مآ لاوحالا مئاقو نم هأرت أم رهو مالكلا ع نه ةمبعت

 لسغ -نرانصلا لذم يبجو لسغا قمري لك يبجو ليسغ لجأل موي
 ةفالظنو تاقر طل ىف يسم 4 ةءلصد ىذلا حولا هلازال هويلك مزال هحوأأ

 املك قءفدرأ ايفل لماح او ١ لا ن او صاعلا هلع لو ىذلا صمرأا ن منينيعأا

 ىذلاف اع الأ لشن و هل ب هجوأ أ لسغف رآ راع غل ههحوب قدعل ن ١ ازال 4. ف رو

 رغصلأا نم / ,لعاد درك “و ةفااقنلا كلءاعت ل نالحال فطأ كاعم كلما 4ةأعف

 م.سفنأ يوذ ةقكينلا ةلهجلا - هالو “5 اهتريغ ن 0 اذا الاو

 لكآلا مغني لجال نوتعاسواةءاس ردق كتخا وا كييخا عم بعلا وا تميبلا
 سدلتو أبمف نعل تفك يه كبي ملا كالذدعو نأءمح ف ضل ىعبت َى

 : ٠ سد 00 « 1 3 0



 كداح نأف ةعسمأو كابل نوكت نا ماب ك أد سفنت لحال 4ةعص اضارمأ

 5-5 اذأو ملا لخاد ند ةرذأ أمم جرذ ةهراعص نوع يا مأسم ه5 41

 ةعقت 7 ةعساو ةف.ظندع يف كموأ نوك نادي الو كسفن ىلع ر رضلا تسماح

 مثلو موي لكك مونلا شرف بلقي كمداخل الاو كتدلاوأ لوقلو فقسلا

 الو قيدانص كلون ةعاق ىف كرت الو اهئاوه رييغت لجال كيبايشلاو بابلا

 ءاوملا يف يتلا ءاشالا تصتما ةعتما ام وا ةنوهدم فاك نا أماف يناوأ

 مه ةوس هنا معا كفوج يف اليتث لكألا تيار اذاو ٠ كنت ةمزاللا
 نم شرف لفن لثم مضملا ىلع دءاسي لمع يف كيدي لمت“ كمزايف

 مضحلا ىلع دعاست نيدببلا ةكرح ناف ةعفترم ةبشخ يف ةمجرم وا ةهج ىلاةهج

 ةبحنم كديك نأ مخحلا ما لبق نمل بنجلا ىلءمانت ءونل ا دنعو يثملا نم نسحا

 يف وه يذلا باقلا نم اهيف امم ةدعملا ظفح لمحت ىلع ىوقا و نيميلا

 قارهتسا مون كريظ ىلع منت الو ٠ راسيلا ىلع مونلا نوكي مغفا دعب وراسيلا
 الو ٠ ناسنالا هديري ايف ركفلاحدقو ةنحارلل الا نوكيال رباظأ ىلع ءاةاتسالا ناذ

 كرئنعناك اذا اءاو او رصبلا رسوب ذاضلاق' رغتسأمون كنطب ىلع مات مال

 لعحو الظقيتم كنطب ىلع كمون نم سأب أ. ل كتدعم يىففعضو 0

 قلماخ 32 الو محلا ىلع ةدهملا دعاستو ةرارجلا اظذومأ كردص تحت :دنم

 ناذ ءاوملا رايت ماما دعقل الف راهن اهتم تتحا ناو البل حان تناو ةعاقلا

 نبيع نم عفدنملا ءاملا رايدك نوكي بالا وا كابشلا نم هرورم دنع ءاوحلا

 ال اهنا كتمداخ وا كتدلاو ىلع هبنو ٠ اًريبك اررضناسنالا رضي وهو ةرطنقلا
 ككيرت وأ للع تاو تلا وأ و باملا تشل مونلا نم كلب::ام مل: كح



 + ه٠ د

 ناسنالا لف اعروم لعاب ره 85-52 عرفلا م ولا ناسنالامايقناف بعذعأ

 وا ناقرع تناو ةعرسب شرفلا نم جرت ال مونلا نم موقث ام دنعو ٠ أف
 كدع ءاطغلا حزحز لب ءاطغلا د تحن ناك يذلا كىسج راج طا

 لثم ءاطغ كياع ذخو مم كيس درابلا ءاوملا طي ىتح اًميشف م

 اهؤاوه ريفت ىتح ةهرب رظتلاو هعاقلا باب مثثاو ةءالم وا مارح وا ةءايع

 ام دنعو ةرورضلا ءاضقل جرخا مث اهيف لخادلا ديدجلا ءاولا قشنتستو
 لسغا مث ةجاهلا ردقب الا هيف سواجلا نم رثكت ال ةرورضلا تيب لخدت

 ةدئاز ةّوُقب طغض الو همف ثبعريغ نم قفرب اديج السغ غارفلا دعب لحلا

 ناف لحللا نع نذعتلا منو رذقلا نم كبوث ظفحت حولا ةلازا دصقلا ناف

 قرولاب ميلاو ةدعقملا قودشو روصاتلاو روسايلا ثدحي هيلع رذقلا ءاقب

 لحنا لوح جرا اهلا رشعني ملوةساهفلا نيع لازا اذا نيماسملا رشاءم اندنع يفكي

 سأب الوءانتعا الب قرولاب نوحسي نيذلا باث ىنرذقلا رثأ ىرت كاذاو
 أ الاقفاصتأا سجوب بوثلا يف هلو أملا ءاقب ناف :.ايغتسالا دعب لم تشك

 دعب و ٠ باركلاب رفعم يس رد وأ فييظن ريغ شرف ىلع ناسنالا دع اذا هب

 5 هقول رم ًافيظن ءام قيربالا الم ةجاحلا تيب نم كجورخ
 ندسحالا تشطلا ىف كهحو لسفتو ءاملا سشاشر نع دع ةدخم وال اع

 ةالصلا ىلع ماا 0 هج رخع ميعلا ىلصتو ًاضوتلو ةالصلا عش كنا

 هداقتعا سسح ىلع ىلصيو هسفن فظني همزأي سرطب كقيفر كلذكو
 فاؤم ال ناكاذاناسنالاو هل ةمذ ال هل نيد الل ىزلا صنعشلا نافذ هنيددعاوقو

 ميش نم يوسي أم لعف ن 4 4ع ِْل نوناقلا ن أو ها يف مهطي الو رآز لأب

 د ,



 د < هر, او

 ثحو ريغلا ىلع يدمتلاو رووا ند سوفنلا لم نايدالا ةرعو يام

 حا هينطوو هراجو هيخا قوقح ىلع ةظفاحلاو ميقتمملاريسلا ىلع ناسنالا

 ىلاعت هللا ءاشنا اهفرعت يناثلاسردلا يف ٠ن ٠ ءوضولا الو ةالصلا فرعاال انا

 تانبلا ةسردم

 ىن< اهتبو ةصفح
 لغش ىكسق تقولد كقح هسورع تيقب و تربك تنا يتنب اي ٠ح'

 : ىمأس اي تقولد نم يضوت ناش ىلع يسوجساو الو تببلا
 أي ىرتاي اهدلق يز يقبت هجاح لك ممتنو اهنيع عتمأ يشتناك ام نا تنبلا
 بارق الاو كزو تخا الاو فيالس هنف كلو تيب يف تجوزت اذا ىتنب

 نم كدجاح كا لمع ميار يللا همادخ الو هي راج ادم ال كدحول | تنكو

 يشبيف ٠١ تيد يفيق زوجا كياخو ٠ كزوج تخا الو كتامح الاو كلدفلس

 هنيمادخو كوبا ىنغ يف هركاف تنك نا كتتجاح كل لمعي نيم كريغ دح

 رمل ١ لوط هيرشاعت هحيار يللا كزرج يف تنا يركتفا لاطب كالقع قبب اد

 اودعقل ىرت اب أهتقو يازا لمع رقئفاو ينغ ناك الو راقف ناك يتنب | ٠ ى 5

 ٠ س ٠ يازا أواءعت الو موددد سباريغ نم الو مون ريغ ن 1 اكريلك نم

 ينو ح ٠ يارا لمعا يل يول ش شوه ل تاقاناو هحادل يندتمدق َتنا اوه

 طم 9 بيترت فرعت اهنا ان تسلا مزات هحاح لوا يتن أب ىماس |

 نسحا موي ليك ارب نم نوعأملا ميسم و بوط يطغتم هفيظن هتح يف نعش |

 ناش ىلع اطغلا قوف هطوف هياع سرتو نمل | ىلع مضني و سولا هيلع يي ام



 دب < 4, هب اج

 ركسلاو لسعلا طخضو نزاخملا ىف تبت ىلإ نم هحاح الو نابد هيلع شيحي ام

 هتفب الو قرو ابتحت هجاحل شرفتو فيظن بالود ىف تايواحلاو تابرملاو

 بالودلا لفقثو سيط اهيلع ىطغتو اهتحاح ةفاضن هدحاولا ةنيز نال هفيظن

 يلا ن» هجاح الو راصرص الو راف الو صرب الو نابد هيف لخدي ام نسحا

 نوكي يحلب يعتفتو هيناقوفلا هطوفلا ليش لعلا الو نمسلا يففأ يبت و |هيفرعت
 هحاح 5 قو نركب ّى هلمث هيف صنت هاطغ ليشن 58 و بارت هلع

 لجال هيلع لزن رافع الواطغلاس # نم هيف لخد ناويح الاو هيطغت ١ لق

 لاه,:ىتبت ناوسنلانم اهيلع لخد نم لكو هجاح يف اهيأع يعي شدح ام

 تنكاذا ىتح ابا فوشكم نوعاه يثوفت ىعواو اهتجاح ةف ضنو !هتفاضن يف

 هام ىدخات هضرب هدعأ5 تناو هتالت الو نيترم نوعاملا نم يدخات هحيار

 الو ينأد هيف مقي ٠١ نسحا هيظفتو هنم ىدخاتو هيفشكت ىعجرتو همطغتو

 بوبحلا وعيش او سدعلاو زرلايز يللا يطحتو هافشاك تناو اوهملا يف هرياط هجاح

 قيدانص بور لمعت وأو كنم فلتيو لقبي نس>ا يدان شوه لح 2

 فتاك ناو هبف ىللا هجاحلا يشرسخي الو فشان بشخلا نال اهيف !ميطحت
 كلل رس 520 اهدحول لد ىف اهيطحت هموت الو هلصب كدنع

 ةجاح كي يترت يلضفتو ٠ هيف ايه ىلا لحلا نذعتو هواملا هجاملا
 . ينيصلاو كقابطا يبرت غبطملل يحورتو ٠ نيس ا,دلخم ١1 كشاعم
 فر ىلع ناك اذا نحل فر ىلع الو قودنص يف الو بالود ين كعات

 ىلع طنت هظف ىلب هظفحت هجاح هيلاوح طحتو يلا فرح هل نوكي |
 هطوفب رخار هيطغتو ظوفحم ىتبي اينالا اهيف لزلزت لود نم هليل الو فرا
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 الو نعص يدخات يجت الو يناوالا ىلع قزات هلاطب روما هيف اوملا نسحا

 هحاملا ايف ىلهدت الو ابيذ يفرغت ىموث) هفيضضن يد شياوقن ام هيناطلس

 هخاسو الو رافع اب نوكي يلب هفيضن اريلخو بتيط ابهيقوط ة4ضرب :

 نوكيو هناسلب امس الو هذعو هلجرو ريغص ناويح اهيلع ىثم نوكي الو

 يووأ هيلسغت اا الا شيمانت ام لود نم نممعأا غرفي او ٠ لاطب هقير

 ةقرغم الو هفوش كم 3 5-0 الو 92 ١ نوصلا يف زيبطلا يل ىلا اب

 كين ىلا هر أ نم شفعا شيف ام يتنب ١ نسحا ليسغ ريغ نم هقلعم الو

 لجألاب ابيف لك اي ميار ىلا ناويحلا فراع نيمو لوسغ ريغ نم اهيعاوا

 ضايب ريغ نم كسا لذ ىع واو تاناويح اهنأ5 ضار مالا نال هيأ هسن>

 تايت هرازنج هيف يتنب ان ساخللا نسحا نيرهش ريتكسلاب الو ربش لك

 د ٠-هيف هرازنحلا فلخت هناذ زر الو هضماح هحاح هيف ناك اذا ه.هأدلاو

 كثأل فوشي كزوح ىدأو نط تدبلا سنكو هحا هحار !تييهوراملا ليسغب

 يتنب اي تانب اماي هخاسولا الا لجارلا شعري ام نسحا هخيسو هجاح

 الو هلاجرلا هوةلطي هجاح اوامعي شوفرعي الو هسي وك هجاح ملا#جو نيولح

 م هدحأولا لجار ققالتو نيبترمو نيشحو ثانب امايو ىلا يف شوأ 3

 اوسننكي نيمادخ دنع ن اكاذا ىتح ٠ اهيف هتبعمرتك نم لكا اهاكاي.هبار

 يلزنتو ارب اوءلطي مولع يبنت موب ماك لك كضرب فويضلا ل | اوفضني و

 يتيقل اذاو هحارلا ثدبو مونلا لو بتككلا بالودو ابيزا هردنملا ينوشأ

 تسلا شو يف تنبلا بيع نسحا لحلا ىنضنو ابيريغ شيكل ام هجاح

 لوعيب أم هأرو شف ناسن إلا شنك امنا مادخلاو لحارلا شو ف سوم

 1 سسوس سس سسوس ا اذ 1 1 ذا
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 مودحلاو 5 ريع ىو ينغ كزودج ناك نا مودهلا الا هلكو , لاتسب الا ةحاجلا

 ىر مسجلا يلو ةيمط لجار || ةوص يلع ةف.ضتلا موده نال موي لك

 مودقاو ْ ىردغو بسيط هشضصنو 4 تح ول ىلسغأو هيمح ىو هعرعرأاه حا الا

 ١ يلو هوصخلا ىر كيلخو هي5م لح 2 كنع ىتتثاو مونلا دع

 ب قل | أ ك4 2ع سا ناطمحلا يعسمأو كلطاأ هسل ف كدر جاوو كشرف

 8 اهيلع 52 م هيراح نك شاك كدنع ناك ناو فرو فش

 يلسغتو هيذضن: يلق مولا شرفاالا هلكو هبا يوستو هيا لمعتب ايه يفوش
 ىلع فيصلا تيس تلاتلاو نيموب لكد انشلا يف هعمج لك تايالملا

 يضفنتو ريرسلا نيلاوحو بتارملا ىشتفت كزوج مانيام ليقو قرعل أ ناش

 يز ر.رسلا تعط ةجاح نوكي ىلا هدكأ لمعت همادخلا يل الو فاهلل
 يز مونل' ةضوا يف ماور شيطخت الو ٠ : هلاطب هحاح الو بود الو هطق

 هجاح اهي ناك ناو عادلا ىلع ءلاطب اد ندسحأ لذ الو نيمساي الو درو

 2 هكر يشرت تنك ناو اوما يىرحعو ليللاب ار . اهيعلط راهنلاب ىد ىر

 لضفت نسحا اومللا ريغي بابلا تاو راهنلاب 00 هدناوالا ئز شرفلا

 الو شمات ام كالغ كنمع يشن ١ء نيميان متناو م 17 رسالو هيو هوعرلا

 كتيب باوبا ىفوشت ام لبق شيمأنت الو كعم هحاتذنم يدخات ام الا با

 يشع أم دعبو ' م ظيح زلت نيمادخ كدنع ناك ناو كتحاح يترتو

 كا يسبلتو كسفن يلسفتو ماملا ىلع يموت' كتيمادخو هفويضو كزوج
 2-7 ٠ س٠ كليجي امل كزوج يرظ::: هسورعلا ىز يدعقلو هفيطل هلدب

 الو زيبعلا ينيةءاعالو اهتردنج الو اهيوك الو مودحلا قيبطت ىلع يل تاقال

 مسيسسا
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 لود نيعيكلا اا ومنا يلمح 6-0 رعطقلاو واحلاو ةطاسأأ لمه الو نيمعلا

 أ-أ هيوُش ى وماعتل هوم لك رس . ١ هحح ناك كيلاع هباحلا ةعمجاو كندو ىف

 كننم ينمرحي الو ى مآ اي كيلخي | درظا ؟ سس ل5 ين ىلعسوأ يف 7

 ةيليخا ةماقملا

 ةَءاخ نباو ٠ نيبيظلا ةلالس ٠ لماَحلا سيدالا ٠ لضافلا انقيدص 5

 ىلاعت هللا هديا لذ ىلولحلا يرادلا ىم.ّلا يدنفا دمحم ديسلا ٠ نيققحلا

 هراق ”نيذ بلا ن نأ يتوا  ى نلك» لقا يللا ل كن

 هنع تازن اهف ٠ 0 سرع ىلا ٠ مايالا نم 5 هعيكر ٠ نيزر

 ةلمج هب ناكو ٠ ل 1 | مضاوم نع هودعبيأ ٠ ليطسالا يف هوطبر

 مالا لوصا ٠ سبشا داوج ابن. و ٠ لودحلاو لالجلاب ةئيز 23002

 5 أماف ٠ ءالالا 7 فقاو ' ماوللاو جرسسلا نم درجت 7 ٠ باالاو

 يدي نإ ميضولارغاصت هل رغاصتو ٠ فيط' مالسب هيلع إس نوذربلا
 ٠ لاجملا يف لياتف ٠ لصفلا ناك فيكو ٠ لهالا نع لأم مث فيرشلا
 سراف دنع ١ دعس ىنب ىفف يف اشن امأو ٠ دجننف يدالب اما ١ لاقو دبنتو

 يتنبمو ' ركلاو بيلحلا هدنع ئاذغ ناكو ٠ مايه ن؛ ةضيوع ىدب ٠ هاه

 ىركب بهذيو ٠ بورحلا تارمغ يتورص ىلع ضوفذي ٠ رفلاو ركلا هبدل

 93 رادشلا يفبسب فديو :ر :رادلاو راملا يارجت يمي ميا تارداع

 ' تالا دعب ثراو هل نكي لو  هيرولمد ىتح ٠ 4 أد اذه لزي مو
 59 لها ضع ىنعأ وهو 2 هدانا يف زي | يننعبف ١ تالا صعب



 د م. اإل

 ٠ فاتك ىوقا ينوفتكف ٠ هبرعلا يف ىنلخداو ٠ هبلجلا جرس ىنع عزنف
 قئاس ىلا نوماساو ٠ هبشخ يف ىم انني اوظيرو ٠ فارطالا ىنماودشو

 برطضاو يشا ثرص ٠ قا نجلا قدضو ٠ قاث ولا 550- هب رعأ

 ٠ سفرلاو مشرلا نم تراك سفال ا هوَغ ينتذخا دقو ٠ باقناو موقاو

 ويطصاو -ددملا كلت اوطبرف ٠ شيراعتلا تعطقو ٠ شبرعلا ثرسك ىتح
 يف اناو ٠ طايسلا ىنتشوانتو : يتاوطعا | راب :قةواودشو ' دسف أم امنم

 ٠ ريسأا ىف تصمت ساو يتايح تآقو يت وذ تفعض ىتح ٠ طابلخ او ليوص

 . هلازفلاو نيتلا لك ٠١ هلاغشلا باودلا ضعيك تميصاو ٠ ريضلا نم اًرارف

 هرائخملا جورسلا نم تبّرعتو ٠ رفلاو ركلا د تبسنو ٠ راو سدنسلا ىلع تنرمتو

 يف فعيو ٠ يدالب ىلا بهذي 7 نم لبف هرارجلاو قوطلا تسبلو

 تايجوعالا لسن ايو ٠ ليكي ءانكو ليخلا هوجو ان ٠ يدانيو اهطبارم

 اولديتساو ٠ ةيندملا ىف قمعتلاب ٠ ةيسورفلا اوكرت سانلا نا ٠ تانفاصلا ةلالسو

 ىلا اولامو ٠ ليخلا بوكرو ةساملا اوكرتو ٠ زخلا دعاقب ٠ زعلا تاربص
 ناسرفلا ةسامحو ٠ هميظعاا ليخلا ةلود تبهذ دو ٠ ليملا لك ثايبرعلا

 ىلا ليمي ٠ ليلق رفنو ٠ دونبلا ولماحو ٠ دونجلا ناسرف الا قبي ملو ٠ هيدقلا
 أوعقوف ٠ ساكلا ىراكس مخك سانلاب سمالا درطتساو ' ليلحلا انسنح

 دشناو لبص م ناد منحرا بدالا ءوس يف

 هب رعيف طوسلارانب ىرك أنالاو هب رع تبهرا دمنب يل ةفقو رك

 هبشخ ىف ليخلا نام نمرخاب نرتقمو لولغم مسجلا درج

 هبقرلايف رجلاقوطو فاكوالال ثم ةغباس لك“ انسبل جورسلا دع



 دم . و

 ةمجاتج ناسرفب 2 انك

 ةيبخا لثم احورص رج انرص

 بئتكم دجلا ليصا داوج كف

 هسراف تح وهز رع ناكو

 انتوهبص دعب ثتام ةساملا ىرا

 ةيكرم راصمالا يف سانلا دعقمت
 هنطاب ءاقلت نم مبرلا يع نا

 ابلاذب ال تناك ليخلا ةنعا

 نبتمت لك يدياب تراص نالاو
 اولع دق ماقلن اب يوق تيل اب
 لطب ىلاوا مهلا لوسر نم لد

 هببتلم برحلا رانو دوسالا لثم
 هبحتمم ردخلا تاذو لاجرلا ابيف

 هبعت ىرولل وكشي رحلا ةدش نم
 هبرط انقلاب يدبيو ناعطلا موب

 هباقنم ىهو ثتاب زعلا هطخو

 هبلذ جو يذاحيناصحلافلخ

 هبرتقمناقذالا نمت ناكر يسلا ىف

 هبخنلا ةدجنأ ١ لهاو ةاكلا الا
 «برملا قلاع ةنيلن اعبي

 هبحح نمتام شي رع نماورذحي

 بألا ةباح يبحيو انع بذي
 يديسأي لاقو ٠ ماهه هبحاص ىلع ىكب ٠ مالكلا اذه نوذربلا عمس املف

 : ميدنلا انذاتسال ٠ مظعلا كغيدح يوراسو ٠ نسحا ربصلاف نزح ال

 ينث دح || تبجم نساحلا وبا لاق ٠ لويخلا نع عافدلا يف ٠ لوقي امرظننو

 ٠ ذاعجساو هللا ناعتسا نم فوقوتفقوو ٠ نوعلا داون تيلطو ٠ نوذربلا

 ذاتسالا لوقب ام هعم ترظتناو

 ذاتسالا

 تاميسدم نم ىهو تاراحلاو عراوشلا يف بكرت اما ١ تايرعلانا

 ءانتقا سر ٠ سانلا رايخ منت مل اهنكلو - نادبالا ةضاو رمزاولو ٠ نارما
 رظنيل ٠ نالا داوجلا اذه نياف ٠ دالجلاو ركلل ٠ دايجلا ةيبرتو ٠ سارفالا



000 
 ٠ لئاصالا ى م يمأحو ٠ * ةيضاعلا ني عوام يبحم ٠ ناسرفلا سراف

 اشاب سابع انيدنفا ٠ ينامالا هتلودب ت ٠+ لئاوالا هيلا لصت مل ام

 اهتيهتل لادم احل ذنتل نا ماو ٠ ا ىنتعا هناف ٠ يناثلا ىلح

 ' روصق الب اهتساس ا,ممدخو ' روصقلا يكاحي اليطصا هليل ذختاو ٠ دالبلا يف

 رخافلا لئاقلا هار ولف
 الايملا تكرشاو اهاتطبر سانأ اهيض لحلا ام اذا
 الالجلاو مقاربلا اهودكنو موي لك ةشيعملا اههساقن

 ٠ ةيسايلا لاعالا هذه يف هدلف دقو ٠ رخ الل لوالا كرت م لاق

 اهودعاو ٠ هيب رغلا هراوفلاو ٠ ةيبرعلا لئاص آلا اونتئاف ٠ ةيويدخلا ةلئاعلا ءارما
 ءاهجولاو ٠ ناموسلاو ءارمالا ىرأ ناثسلن الو ٠ ناديا ىف قيسلاو 1 ناهرأل

 مهارنف ٠ ليمجلا هيعم وذ> اوذهش ٠ ليلجلا انريما دصق اوكردا دف٠ نايعالاو

 ضاترالاو نيرملل ١ ضايغاايف اهنودرطي ٠ دالجلا ناسرفك ٠ دايجلا روبظ ىلع

 م ليلا زع دوعيف ٠ نايعالاو ءارمالا روضحب ٠ ناديملا يف ق.سلل اهنودعيو

 تاسنردلاو ل سرافلا أنثي دنفا ةنأنعب ١ ناهرلا ةلح ملخةنتو 1 ناك

 يبحم نم دعبتسي نمو ٠ ساب نم هيلع ايف ٠ سابعلا انالوم دل نمث ٠ ماظعلا

 مكولم نيد ىلع سانلاو , موولس ندسح ليخلا

 ها زج هيو...

 برعلا نسا

 ناك 0 م أمم ناار اما 0

 يك <



 بيس
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و رفاسب مرنم لج نأ ناك دقق هم رح ض علا
 موج هد يف هتحوز كري

ي هنأ ىلإ ءوسب اذ ضرعتلا نع سأنلا ه راوشر هاج
 نم ةريغ رأك ١ ابلع نوك

صتب نم نالا دجوي لبق دوعب ىتح هتباعر يف اهنوكأ اهجوز
 متاح تافصب ف

 لوقي تح 2 اطلا

 ردقلا لزنت يلف هيو 2ةدحاو راملا رانو يران

 رتس هبابل نوكي ال نا "رواج راج يفرض م
 ردا رادىراويىتح تن ربيتراجاماذاوشعا

 لوقي هتبيغ يفو هراج روضح يف اذه

 اهروزاال ابجوز اهنع باغ ذا يننأ ريغ يتراج قفا امو

 اهروتس ىلع لبست و ميلا ابلعب عجريو يريح اهغلبيس

 يالغلا روث نب ديمح لاق اك لوقي نم وا

 اهبايتغا يلا هونشمل ىناو يلراج ةرابز نع فعل ىناو

 اهبالك ىلع ميت ملواراوؤ امل نكأ ل اهلعب اهنع باغ اذا

 ابايث كوح يا نم ماع الو اهتب ثيداحا ىرادلاب انا امو

 اهبانئجارومالا تاوسكيفكيو ءهءوام كيفكي نطبلا بارق ناو

 ًاضرعت دشامهنا انماعن الا تاقرطلا يف ءاسالل لاجرلا ضعت انيار اذا اننكلو

لا ةيبرعلا ةفصلا هذهب فصتاو ةفعلا عردب عردت نمالا ملا راجلا مرح
 ةليجل

 ثعاويلا نديو منيب ةينيدلا ر>اوزلا ,تنفقو نعف ددعلا لهلقلاب كلذ امو

 ةيسفنلا تاوبشلاو ةءامحلا

 يسال



 د م. وع

 ينأ م

 دما ماها ةداعس حارفا يبلايل لاح لمجأو ماظن رع ىلع تيبتلا

 0 تاب بولا 0 يناااشاب ديرف

 لمكل ماعلا لضافلا هال منمدقم ىفو أَ ءارمشلا 9 1 5 دقو

 لوألا رطشالا لئاوا زرطف يثيللا ىل+ ميشا هاغلبلا ريماو ءارصفلا ةودن

 اًحراوم هلوقب يناوغلا رطشالاو « هخركوم انه نمل ديرف اي شع رطنشلا اذهب
 ىر اك يب رع ميرات |حو « |,يخس ني هل تلح ردب 5 ًايجنرفا ذي رات

 تيلج انهلا ةارم هيف ساجت * 2 تيلت انثلا تاياورورسلا مع عا

 برط نم لابق الا دليش اهبىربش: ش
 ابتئادح يف تريداراد نسحاي ٠ ي
 تفلس انل مايأ نساحم تيحا:ا

 دقو كنم رهدلارانتسا اشاب ديرف'ف

 أه ترسو لاما فاطعا ثيل ر

 أحرم ىدنلا رطق ذارطقلا مشب اي ي
 تمن ذا ميهارب ال روبحلا ماد“ د

 انتم هتعسوا دقف تناآ هلل“ ل

 ادغو اضرلا فاصوا زاحهلثم نم“ م

 دقف هابا هبشي نمو راخنلا اذه: ه

 تشب فصلا ناوخا حيرفتل أراد

 تيقس افولا تاساكب جاهتبا حار

 ٠ ثينف ام دعب نمابئايحاب ت هات -

 تيسن هب حارفا ةجمأ تددج ؟
 + ”رنغ رق ءامنلا هب ىنغم رب

 تيسك اهبلا راونا,_ سمشك لحن ٠

 تيقلنا دق لاما كايلعب هل“
 تدبح امدنع اهدأ راضنلا ناه ه

 تيضرامدجملا ريغب سفن فيرش٠
: 8 

 تيعر ةمد يري عبطلا ب ذب:

 تيوق همزا نا هب نامزلا داس<



 د وع

 تيفخ اهريغ يف اهلثم ىرن انيب " ةرهاظ سانلا ىف هنساحم ىرن٠ ن

 تي ورذاءابنالا يفةيدبلايمداب * 2 هرصنع ييط نع هريخمنان ٠٠١

 تكح كفاصوا املخغلاو تثنه ه ةبطاق داممالا دمحا اي يالوم " ٠

 تيفب ةزع يف ممئانبا دودج "“  هتزع ةانبا ىرت ىتحتشعو ١و
 تينعىدنلا,لاحل ككل وتلؤ++* قر ارب يفيلاهملاج وانيقار ٠ر

 | تيد نمو هياجنو ديرفلا اذه : احدتمحورااريعساي ىوسلالخ ٠ ْخ

 فب رعانإلا تاياغا تافد ىبسأ ١ ع راذفلا ىف ثد لا اومتثنه ١و

 تهز ىلخلاب ديرف لحل سمش 2 هخرا ركذلا فيعض اهاومك اهو:

 هئس "٠5 15 "| 55"٠ ملإ "25

 هثس ٠ ١ ١

 لأ ودع

 الالب متدحو الأ. 59 ضرالا يف متبرض أذا موف ىعم أم

 طويساب يكذ دووك

 باوجلا

 - ايبا ىف بيف يعدل ىلع سلا

 لي 0 يا لالب هنا أم 07 قن ا ٌءأم 0 4ب 1 أم لدالا ىف

 هللا ىلص ل لاف الو حرا لالب و - ءام يا لالب ةيكرلا يف امو قذحلا هب

 مالسلاب ولو كماحرا 8 سو هيلع ىلاعت

 سس اا ا حج انا ااا سس مما



0 
 كاز

 أنوتفأ ةدأم هل رهوج وأ د روك رهو> وه لهو لقعلا ةقيفح ّّش أم

 يزهر لضفلا أو

 باو لا

 هدف ف اذ نراقم هتاذ ف ةداملا نع درجم رهوج هنا ليقف هتنيقح 0 العلا

 قاجور رهرج هلا قيقو + ةدهاشلاب تاسوسلو طئاسولاب تايئافلا كردب
 ققلا فرعي باقلا يف رون هلا ليقو ' ناسنالا ندد اقلعتم ىلادت هللا هةلخ

 فرصتلاو رييدتلا 0 جاع قام ١١ نع ارو ب لطاملاو

 ةصأ ١ موسم هوك هن "ل 26 هلوق ناسناإلاأ 5 قا اهسأ ىلا ةقطانا سفنلا وهو

 تا

 3 هع يعور و هلا ١ لبق 34 ١ ةاو ملل 1 لالقسلالو غم دلا لعف نم

 ظ ظ ٠ تاذلا 51 يا أنش م لعن ديل اهسفنم ة ةمعاو

 وح ف قيقا ُق لعافا ناو ةفظانلا سفنأل ري هم رما ةلقاعلا ةوقلا نأب 2
 لقملا 0 لق 3 0 مطاقلا ١ 8 ةيتلا نيكل "كل زاعأ 4 3 5 0س 1

 افي مسن || !ار دال مذ ادوعسأا.ف دحأو و نهذلاو س لعغأ 5 أ هكاردانو أ انه
- 

 ءاكملا ءامر5 ه 8 يك رتح ىدلا" اذهوأ اسفل يل مفرصت و القع ىد

 / أ هع 0 ذو م يوغا لقعأ ث املا ةسنأا» ددذوت ١ توعت هلو

 زةعلاو 5 ليسلا ء 4١ نع نو 8 2 ,# 0 وف كل عل ند م لاقعلا

1 

 2 4لا 5-5 4. ةوق مم 8 تا وقعا !اردالا ن ضو دادعتسالا ىه ىلالو.أ
 نيل



٠ 

 هبشت ةبترملا هذه ىف سفنلا نال يلوهيحلا ىلا بسن امناو لافطالل اذ لمفلا

 مع وه ةكللاب لقعلاو ٠ اباك روصلا نع اهتاذ دح يف ةيلاخلا ىلوالا يلوويمل

 لعفلاب لعلاو ٠ تايرظنلا 5-2 كالذب سفنلا دادعتساو تاي رورضلاب

 ُثيحي باستكالا راك أ َةوق دنع ةنوزمم تايرظنلا ريصت ناوه

 ابنكل ديدج سلك مشت ريغ 1 ىتم راضحتسالا ةكلم امل لصحي

 ينلا تايرظنلا هدنعرضت نا وه دافتسالا لقعااو ٠ لعفلاب اهدهاشيال
 هتيهأم ىف « .اجحلاو ءاهعلا لاوذا ه هذهف ٠ هنع بيغت ال ثيحي اهكردا

 "ليوط أقف ثيأر تادكحلا 0 ىلا تعجر ناو ةيدسنلا ,هماسقاو
 ددصب ائسلو نيفاربلاب مديري هلوق ىلع لولد لئاق لكأو اريثك قالا

 ليوظتلاو قيقمتلا

 ذاتسالا لماكلا لضافلا ةرضح نم ةديرألا ةديصقلا هذه انتءاج

 رصن دمحا ديسلا اهب يرد ةرماعأا مولملا رادب سردملا أ ة ذم رمح ةيمشلا

 لاق ةلدالا قوقحلا ةسردع سردملا رصن يدنفا ىنطصم لضافلا دلاو

 ىلاعت هللا هليأ

 بيشق وهو نزحلا بوث سمللو بينو أاكب يدجب وأ كبن افق

 ىمالا عفن وا عمدلا دش فكو
 ا يدتعت ايانلا رهو

 بيصمو ةطخم الا مهسلا امو لتقم لك اممهس ىىصيف بيصي



 دك 4

 ع دومف ّ ,عاطظ موي لك يفا

 اهب ٠ءيىرمال أ ايندلا ىلع كن

 الهاوا ابيف ءامحالا ىرت انيبف

 ابلظ روبأ-و ىرسك نع صلقت

 ةبرر درفلا قسوجلا رصف رداغو

 تبلجا موي دما اهنم جني مو

 هدعب عمدلا الف رصن وبا ىلوت
 تربناف دحللا برغم ىف هس“ توه

 ايناف لج ناو ايندلا ضرع ىأر
 انراوج نع ةبغر انع ضرعاف
 ابميعت بغ ال ىمعن راد ىلا

 بوذي بواخلا رع ىلع بافو

 بيرغ ى8لريب ام ىناغلاب اذا

 بيش ماسحلا مغرلاب قرافو

 باومجو ل امش هيلا 6

 بوعش تاثداحلا ليخب هيلع

 | بينم جوبا بلقلا الو نغم
 بيجو ” .1دربنا بولق نئثت

 بولق هيلع تقش دقو نزحل

 بيرق ىأن ايم ىدملا ناو

 بيجي ىدملا هوعدب لتعلا وذو

 بياقو لبنم ةاوس سيلو

 بونتو ًائاد هيلع ثلت ةنزم يأنلا ىلع ىازلا هربق تقس
 تسب ني تيبع

 ءارعو ءاثر

 بيلا بيسحلا ةمالعلا ماعلا ةافوب بدالاو مملا» لضفلا ةكزر
 ءاللضفلا لضفا باتكن م انلع مك يفايل ا ىنيسحلا يناجدلا يدنفا ديعس ديسلا
 اناي يدنفا يتفم ىنيسحلا بهاوملا يبا يدنفا لعديسلاةليضفلايذهمع نب
 نينثالا موي نفدو ٠١ ٠١ ةنسيفانلا ميب ر* دحالا موب ىلاعتهللاهمحر يفوت ٠ ًالاح
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 هيلع يلهو - مك فالئخا اى ناي يلا عيمج هدبش دك

 مايا هديك دقو ءاكل 0 هفاللسأ مركب ندد تح هفارقأ ا ىلا 5

 ةنس دأو هنا ينربخا الامكو ادعو الضف ٠«لم اديس تيارف 1 ٍ ين

 يدنفا نيسح ديسلا موحرملا ىلاعت هللاب فراعلا هنيش نع ةيتواخ 59
 ةيلالاو ةيلقعلامولعلاءيمجو فرصلاو وحنل اذخاوأقبأ فاي ىتفم ىنيسحلا يناجدلا 1

 دين
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 ا ظل 0 ع 3 00 ٌِ ١ 5 2 1 1 يعمم 9

 هع 0-5 نو شلح 2 0 مث هش د* | سامع ع4 (طش ةوامس ظمت> هلا طن يق سَ : لد و 7 9 ع : ا : 5: ف 3-1 , 1 امو : 8 35 3# 0 ٠
 01 055 ١ د دوج 1 4 5-5 #3 8 لل" ١ 7 ١ 0 0 يم مما سوو

01 

 ف 3 ع داروين 5 0 3
 "1: 8 5-5 9 1 رك 2 - 8 ١ 4 م دج 1 1 1 0 ١ 7 1 ا ؟ 3 3 57 5 مك 5

 # 207 5 5 0 5 اا : 59 اميل ١ كيش ِش قو - 0 ا“ ١ ا 1 وا لا 0 نيسوه“# 5-5 2
 ١ 5 > 2 نيب“

 2 ا 5

 :بايفكلتلا اخ كاوا وأ | ١ : ش
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 ىاتسإل
 ١٠1١8 ةنس روتأاه ١6 و 1٠١ ةنس ىلوالا ىدامج ؟اثالثلا موي

 !نى5” ةنس ريم ون + قئفاوملا

 2011 ليا حج .  مباع 10
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 لو هدباكي نم الا قوشلا فريال

 :قاغلا ا سأع انالوم . ريما رامالاو . ظعالا ىوبدخلا ةمانشو

 ١ تتادالا ىلإ عصر
 3 اا

 5 2و امص 0 ف يأ ومسح يد

 ُ 4 + 5 ٠ 3 5 53 ا 1 ٍ
 5 هعا ادإو هبا 2 لودحدإل م[ كب م كر 1 رأ

 / 5 ةا 00 0 5 0 ل ل و
 ' مم رأ لما ىلع هيرو يسع ادق نفاعتْلاو علا م دعب ايف ةفرصب زاوصأا 42

 نع ا 1 هرايزأا ةيعأ اهم ةناحملا 4 ريك دازو سراغلا 0 ءاأأ 2

 ا ا ا و ك1 2 2 .

 هل م بسلا | كيمس د ىلع 4 يما 4سر للم اعل هيأ همنا رازف 5 هراعلا هدرق 0
530 

 : 2 يا” »

 01 46 ار
 ه1 - 5 ! ؟+ 2 11 3

 هلأ ةمردمو ةيرصانلا ناردتيملا ةسردمو فالوب

 ةسردمو ةناذع دليلا ةسرامو مولع
 5 3 ا ملل“

 9 أ ةيدص سايس هب م[ داس ى آ ا 4 ١ 0 5 خ | 1 0 : ٍ م 51

 ١ | 23 يأ هج هل 0 5 ىلا ١ 6 سا سف 0

 مو ىناوت هللا ءاش نا كلذ دعب قوقخاو ةعارزلا ىتسردم رو زوو باطل
2 

2 



 ديك س ١ د36

 نوردلا بيترتو ةذمالتلا ماظتنا نس> نم هاري اب رس الا ةءردم لخد

 نسحاب مهفاظو ءادا ىلع ةذتاسالا رادتقاو نيماعملاو يلعتلا لاحم ةفاظنو

 لاها الو هيف ريصقت ال يذلا ءانتعالا اهب راظنلا ءانتعاو مهنم بلطي ام
 مهريمأ بحتاو مهالوم رسو مهديس ىغرا يذلا مدقللا ةذمالتلا مدقلو

 ناكو مهيلا دهع ا؟ ممايقو راظنلاو ةذتاسالا ةيانع ركشو مب حدمت ىتح

 يف ةذمالتلا نم اريثك لأسيإو هسفنب مهرئافدو ةذمالتلا قاروا دقني

 ١ ولتلودهبصا ناكورخ | ىلاناكم نم لةندم فقاو وهو هتقو يضقيو مواعلا
 يقافي رشترسلا اشا:مولظم دم لضافلا مالا ةداعسلا بح اصواشاب داّوف سنربلا

 لك يف هرظتنيو اشاب يركش دومحم لماكلا لضاذلا ةداعسلا >حاصو

 ينذ دمحم لماعلا مالا لءغشالاو فراعملا رظان ةفوطعلا بحاص ةسردم

 بطخلا نم اهيف مدق امو ةيكولملا ةرايزلا هذه ليصفت ىلع انيتا ولو اشاب

 دئاصقلا نم ١٠ لقتسم باتك ىلا اذهتحال ةذمالتلاو ةذتاسالل دئاصتلاو

 يهو ءارغلا مولعلا ر اد ىسردم دحا حاتفم دما زي هك ب ةديصق

 ةاجر لوبقلا رغث عراب ءارسلا ثرازف زيزعلا ر
 ءازوملا اننس اهاصع تقلا افناك مولعلا راد هب تددعس

 ءارعشلا هحيدم مظنب تفرش يذلا اهتدجب نبأو رصم سابع
 ةارغ ةحدم رطق لكبو ةمعن سفن لك ىف هل كلم

 ةارالا تماقو ماسحلا دعف دعت الاطلو هي أرب دالملا ساس

 ءانث يهو هيف ياللا ظن هلدع ةيعرلا يف ظن رف

 ءاشلا نب م 5 | ريل ىرشلادسا اهب تعج ةسامحو



 نيك سر 0

 ا لمت مايالا تناقل

 ىجدلا نمهيف ميصلا ريتسي وا

 اهدالب ف كوهو رصمهتبطخ

 هناك داليلا ءامح ال ىنَأَف

 هل نارمع نب ىسوم هناوا

 ةملم لك رييدتلاب لاذاو
 اوضم نم لئاضفرصم يفداعاو

 اهئوضل نيرظانلا ىشعت سعتلاو

 ةرايز نركشال توكش نئلف

 الجال طاشنلا حور انب برد

 ةطخ زرحت ريبدتلاب ىءازال

 أ ةيمك ماياللل مودتو

 هاب رحلا نولتل م ديبأا |

 مءاماظ هب امو نامزلا ادغل

 ةانكا الو لعب ال موي يف

 ءافش هيدي ينو مجيسملا ىسيع
 ءاضيب ديرثا لك تي
 العلا اهوفك مك ظملا ثا

 ةاقنملا ام تراط ام دعب نم

 انس هيبلط يعي ردبلاو

 ءال د هيلع 5 ال ىبلاو

 ةائالا ابلضف كوم تراس

 ءارو روزسلاو لوا رشبلاف

 هالملا ان امالظ

 ءاعد باجي نا وجرا هّللاو

 ةبطر مهتنسلات تاب ونيماعملاو نالعتلا داهتجالا حور ةرايزلا هذه تعب دقو
 ىلاعت هللا ودنا هتيانعةيلاهجوت ام قحاسرادملا ناف ةميختاةرضحلا ذهل ءاعدلاب

 رثآملاو ءاشنالا باب

 دادعا ضعب عدوا نا ءابدالا» لضافالا نم ريثك ىنم بلط
 سلطلا اذه رركتو ءافتخالا مابا ةدشلا ناوخال هتبعك امم ايش ةديرجلا

 لئاسرلا ضعب رشنن مل ةباجاف راذتعالا نم تلج ىتح ةبتاكلاو ةبهفاشلاب



 ل

 امم ابيلع فوقولا ناك ناو اهباحصا ءامسإ رك ذن الو اهريرحت بجوم نيندبم

 يف هتجوزو يداخو دلب 2 ًاممقم تنك ين ءاإذ نمث 'ىراقلا - ظ

 الو بوبج اندنع قبب مو ىصئالا ديع ءاجن ايرهش ًابتار هل ثدتر دقو دلب

 ديدش يثاعم قيض ىف انرصو 3 تراص ميمجلا بايثو دوقن الو مادا

 5 اس ال ناطيغل طسويف اراد نكمااةروظنلا)ةرودنلا ةيربيف تنك دقو

 بقيصت راسم اهنيبو قي يملا ةبوزع بن ف 5 يم برقلاب رود الو أهيف
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 دي سال <

 اذو يندملا لوعي اذه كلذ دعب مهتالص تلاوت دقف ناوخالا للم نم

 هماعي امم كلذ ريغ ىلا ى كسلا دمي اذو يبويفلا ربي اذو يبرغلا دعاسي

 انيلا ثعب ىتح اًريخ انيلع رادلا تالتماوهتهجب تنكاسم دنع ”لك

 مترك ذل ةورملا لها نع حاصفالا زاج ولو مرحلا سابلل نولملاريرحلاو سلط الاب
 ةلاسرلا هذهو ٠ ةديرجلا نم مه:وش ليصفتب ىلوا خيراتلاو الجر الجر
 باداالل سم يطاخلاو ناونعلا دعب

 ٠ هسقن ىكذلا كسملاو ٠ هسرط ببشالا ربنعلاو هللا كزعا يباتك

 موظنم موهنلا روثنمو ٠ هماك بطرلا ءولءوللاو ٠ هباق صلاخلا راضنلاو
 هطوحت يناعملاو ٠ هلالهتسا ةعارب نايبلاو ٠ هفرظ ةياقو دبا ةلاهو ٠ هفرح
 هرفث ٠ هميلاعت ضعب بدألاو ٠ هميلاقا يف تاس ميدبلاو ٠ هلالخ يفو
 - تاكرابملا تايحتلا الا ١تافصلا لا 2 مأسل

 ىلع فاحو ٠ نيميلأ كنم شاص اذاق ٠ دالج سراف ال ٠ دادو ريفس هتثعب

 نيميلا هصالخا

 انكت فرعي سبل دبعلا ظفاح قوشم نم همت يدبي هعد
 افبخ ديازتوا ْرهدلا ملاس هالو تظفح اذا يلابي ال

 اثرا لماءتلا ين دجلا ذخا عبظ»  ةاذنلا نم ناد ريغ

 اننح فلاعلا ىدإ ينادي نا اشاحو ءاخالاو رسلا ظفحي

 نيح رغثلا نم رفو ٠ مسلطملا هزنك نم بادكلا اذه جّرخ اه

 ' ةعيبطلا ينتبلاط املاطو ٠ ريصي نءا ىلاو ٠ ريسب فيك 2 وهو الا مدا

 ٠ نييلقلا بذاجتو ٠ نيحورلا فالتئا ىلع ليحأ ائاو ٠ هعينصلا ركشب



 د سار

 لمج ”هتبارو :فيوفتلا لاعفا فدارت نم ٠ فيوستلا سأر باش ىتح
 بش لوقي * قوشلا ناسل نا تماءذ ٠ همايع ردبلا رّوكو ٠ هماثل ةرهمل

 إقلاو « فورعملا ةبذاجو بحلا ةيعاد نيببلقلاو تبمكف ٠ قوطلا نع ورم

 ناسل ىلع هيمسا ال نم ايطاذم ٠ فورحلا ضورو ركفلا با نيب لئاج

 ةدشلا يف يقيدصو ٠ ءاخرالا منو ابسن ىحلا ٠ ملا درفملا هنوكل ٠ الا
 حابصم ينب خيرات تاونعو ٠ سيفنلا فارشالا دقع ةرهوج ٠ هاخرلاو
 هدوجوب ةعسأب ائماياو ٠ هدوعسإ ةقرشم همايا تلازال ٠ سرداو

 روتس ىنخلا فطللا نم هيلع 2بئاغ ةلاح حرش اذهف دعبو

 روبص يضرلا بلقلاو ربصيف اهرادم لوح لاوهالا هب رودن

 ريدق مانالا نود يجرف ىلع هنا هللا هب يتاي جرف ىسع
 0 الا ضراوعلا هذه اف متتكو انك الو متناو نع لوقا الو

 ٠ لاجرلا الا يئاصملل ىلاعت هّللا راتخا امو ٠ مواعم ماقم هل الا انم امو
 تلحو ٠ اهاحلجب تتاوص نا ةدشلاو ٠ لابجلا الا ثويغلا راممنال تشب الو

 عج رمالا سيلا ٠ نودظلا هليختل امم ٠ نوكي نا ىسع اذام ٠ املكلكب
 ريدقت نم غرف دقو ٠ هللا الا اكلي ال ناذهو ٠ هايح وا توم ىلا

 ضرالاين ةبيصم نم باصا ام ٠ بابسالاو تاببسملا قلخ لبق ءايشالا
 نم مهفوخل ٠ ينعناوخالا ددعب نم ارث أ تمتسلو ٠ باتكيف الاكس فنا يف الو

 ةدشلايف ءاخرالا ظفحي ال ٠ ليج لك يف سانلا ةداع هذهناذ ٠ ينم وندلا

 ٠ ممذلاو دومعلا نوظفحي ن٠ ٠ محلا لاجر نم تدجو دقو ٠ ليلقلا الا
 ةئلتمم اهئاف ٠ مٌثاظعلاب مجواق فجرت الو ٠ مئازعلاب دئادشلا نولباقيو |



 يكس ١ يو

 ٠ ىومنل او رسلل ةظفاح ٠١ ىوضر تايث ةتبث ٠ نامفلا نمةميلس ٠ ٠ نام .الاب

 لهذيو ' ءارمشلا رهو *: ءالخب 'لتقيو' .امركلا لجخمي أرك مهم تيارو
 نيقرشملا نيب ام دغب و نونرفلا ىذ دس هريغ نابو اهنمب ةّورمو ٠ ءارظنلا
 بايحالاو لهالا لحم ينولحاف ٠ يقرت افئاخ :يترتييرلامألا ومب تلزن

 اوتبُثو ٠ رادكالا يملاوت دنع اوربصو ٠ باوبالا هنود قلغت امف ينودكساو

 رادلا لوح نويعلاو

 لهالانمهعمنيلصالانمتدلو يذلا اوفاخا مهناالا لهالا م

 لو: درومافص الا رضاح الو ةةورم ودعالا يئاغ الف

 لبسلا نم بحي ام اهيف فلأت مهعابا نسحو رغ مهتئالخ

 لبكلا ؤيشلل نابشلا نم يفت ةرغ رهدلا ةعلط هس ىلكف

 لهج وبا عاقبلا لك يف سانلا نم ةةورم ىلا هاقلت يذلا لكو

 1 هرغ فورعملا مئانص هحو قو ٠هرد مارحلا ماظن يف تنك دقو

 ٠ شابلل تاب رورشب كاخلا تدقنتو * قاقلاو يمحلاو لالا تدماش

 ٠ كيزجي هللا كالف ٠ يداغلاو متارلا ينع لست تناو ٠ يدايالاهذهتيلاوو

 بجأو يداوي ام : مالكلا نم دمي ال ركشلا ناسلف ٠ كيضري و هاضري ام
 ريخب اناف يفع تلأس ناو ٠ لوقلا نعزجعاف ٠ لوطلا ظع دقف ٠ ماقملا اذه

 ناكو ) يتعاس يف يركفو ٠ ينعاق يناتسب ٠ ةيفاص ةقئار ةلاحو ٠ هيفاعو
 الو ٠ راهنلا يف تنكاذا لإللا هب يت ايايف هليجا ال (اهحالصالاسرا دن
 عقوو ٠ ةدملا لوط نم ماتاالو . رادكالاو بوطخلا يلاوتب ينهذ لفشا
 ةنمزالاو ةنكمالا يف متاس رمثلاو ٠ هريسم تاوذلا نا يداقتعاف ٠ هدشلا



 100 سس

 تنسحو ٠ لاحوالا تفج تبتنا ىتم ٠ هدم ٠ هدش لككو٠ هردقالا
 : رودصلا يف ام هعدوتسا ٠ يميدن يمقو ٠ ميلك يركف. ينارتف ٠ لالا

 هيلا دوعاف ٠ ًاباوص الا ممجيرل ٠ اباتك "يلع هذري مث ٠ روظسلا يف هظنحبف

 ' لوصالا لع يف ٠ لوصف ةباتكب لفتشا ةراتف ٠ ركقلا ميورتل ١رظنلا
 1 دئارف نب لغتشا انبحو ٠ هنملا هلل هب رفعت اب ٠ هنسلا لها دئاقع عمجاو

 ةنو او ٠ هفللخ# نونف يف ٠ هفلتؤم لئاسر بتكا ًاتقوو ٠ دئاصق هروص ىف

 يف بتكا انمزو ٠ كلملاو رايخالا ريسو ٠ كولسلاو فووصتلا يف بتك »ط

 ةنيفس ىلع ٠ ناوكالا فوطا ةّرمو ٠ قافالا ةيفارغجو ٠ قالخالاو تاداعلا

 ىلص ٠ عيفشلا حدم يف ٠ عيدبلا عاونا حرشب .لغتشا امويو ٠ نامزلا خيرات

 . نآلا ىلا يل دقو ٠ هبازحاو هراصناو ٠ هباعصاو هلا ىلعو هيلع ىلاعت هللا

 فيك ٠ ريبخلا فيطللا ةمحر را ىلا رظناف ٠ ريبكو ريغص نب ًاذلّوم نورشع

 ٠ مولملا هذه بتكأ تنك ينارتا ٠ هنماو ةىفعلل ةليسنو ٠ هنحما مايا لمج

 تلت اهربج يفو ننثا ةعضرم نم لغشا تنك دقو ٠ مولعملا تقولا كلذ يف

 | راهنلا ضعب لغشا ٠ عبات هل سيلو ةرشع يبرم نم بعتاو ٠ عبار اهفتك ىلعو

 ثايعمجلا سلاجمب ًالغتشم ٠ لاوحالا ةسارد يف ىليل ىضفاو ٠ لانروجلا يرتب ا

 دقو ٠ نامزلا ءانبا ةبقارمو '.ثاوخالا ةرايزو ٠ ةيجلعتلا ابسرادمو ٠ ةبريخلا ظ

 ابكرحي ةل ك تنكف ٠ هليلو ًاموي ماعطلا تيسن ارو ٠ هلئعلاو لهالا تيسن |(

 بتكاأو ٠ تافلضملل رظنا تنك ىتمف ٠ رانلاو ةاملا ماد ام امل: نوكس ال - راها ا

 تافلّرا هذه |

 فيطل دابعلاب بر ةيانع ينطوحت بوطخلا ين ينا كرمس



 دل س١

 فيرش لكح رخن اءاربلاماما 2 اندج ةيامح ىف ودغاو حورا

 فيضم لك معقو نم يننماف ةبرك رحبا طسو ًاقيرغ ينار

 فينح هاضر يف دهم بلقب 2هوفع بلطا هللا بابب تمثو

 فيعض ريغ حاصاي هدعب اف هدبعب ىلواوهف يرو ينعدف
 3 رظنت الو ' بوركلاو مومحلاو ٠ بوطخلاو دئادشلا نء انعد

 دق ةدشلا لبح نا لوقا لب ٠ رخآ نم رمالا اذهل دب الف ٠ رخاسلاو
 | 9 بر نم جرفلا انيدانيو ةهرب الا ص اف ٠ قا دعولا برتقاو

 ٠ ءاسؤرلا نع ملنعالا يويدخلا اذعدتف . نونما هل ءاش نارصم اولخدا
 هاندهع دقو مبلل يذلا مب ةوسا يلو 5ظ01 لك ةايح قاطاو

 عر نآالا "يلع لذولف - ماقتنالاو شطبلا نع اًديعب ٠ ماعنالاوونمل اب
 بر ءاش نا ٠ ناما يف دوعا مث ٠ ناوخالل ةاواسم : ناطوالا نع تدعبأ
 لْخداو ٠ ضيقنلاو ليلا ركذ نع لدعاف ٠ نيمك احلا ةمزا ضباقو ٠ نيملاعلا
 ءاشر عطقناو ٠ حرت ال يبف سانلا يديا تذج ٠ ضيرعلا ليوطلا يف ان
 لاطو ٠ سأيلا اوفاكغ فيحارالا ترثك ٠. هه |د نا أيف لمألا

 هيلا ىدتها ولو ٠ يناكمب عي الزم ناوخالا نمو ' سأيل ماخادفنمزلا

 نم هب طاحو ٠ هدشلا لاحر نم يريغ دعاس ' نم منمو يناساول

 ٠ هريسعلا هتلاح نم ٠هريصق ديلاو ةمه هل نم منمو ' هدع تاجاحلا يوذ

 هللاو ال ٠ لامرلا تمعطو جاجألا تبرش ولو ٠ لاذنالا لاسا ينارتفأ

 رظن نم يما لك م00 و ةذعو ٠ هيبأ فن يباج نإب نأف

 كنضب كلل تحرصامو ٠ «ةقدصلا انل لحت ال دمحم لا انا»٠ ةقرحلاب ريغلا

 ص



 يك سب ب دك

 ةدوملا الا ةيعادب ٠ ىنعلا نيع وه يبلط لب ٠ لاّوسلاو ففكتال ٠ لاحلا

 ىلوا موضع م ولوأو ٠ ضرف يسل ر دالا ءاخالا قش ٠ يبرقلا يف

 ام كيدل امم ايش صقني الو ٠ كيلع زمب الرما اذهو ٠ ضعبإ

 ظفحي نم كلغثمو ٠ هئيلس مشل | نم كتعيبطو ٠ هبظع كيلع ىلاعت

 ٠ سخي نعل هناو ٠ هدودعم ماردب نيرادلا دحميرتشي و ٠هدوشنملا ةلاضلا

 ياف ٠ هعزفملا ةدشلا يف هيخال انوع خالا نكي مل اذإو ٠ سفنلا هب ععسن

 ةماعلا لدما نم انه ىنبمعيو . هعسلاو هاخرلا يف ايوتسا نا هيلا جايتحا

 رجح نب سوا لوفو «يلدش تفول الا ٠ يتعمد اي كناذ ام»

 اليقم كيضريو ىو نا كمذي 2 يذلاب دبعلا متادلا كوذا سيلو

 الضعا رمالا اذا ىندالا كحاصو انما تنك اذا يئانلا هنكأو

 همرلايعذ لوق تركذ ٠ همهم ىف كترك ذناف

 رحيل | ىلع تمل يداعلابسحلاعه اهنا سانلا عي دق مدق مل

 فزت يه اهو ٠ هديرف اهءارتا نيب ٠ هديرخب ةحيرفلا تداج دقو

 شرفاو ٠ ناتسبلا باب امل تفاف ٠ كيلع ينع ةباينلاب ملستل ٠ كيلا
 ٠ ةنامرهقلاو ةطشاملا سكا مث ٠ هزايصلا تب يف اهلعجاو ٠ ناويالاو رصقلا

 ٠ افولا ربما ناك تنسح ناذ٠ عوججلا نيبو مونيب لحو ٠ عوبتملاو عباتلاو

 ةسناهملا نه ابلمأتف ٠ ماثللا تعفرو اهب تولخ اذاو٠ افصلا ىلع دقعلاو

 هاد فقث .امدنع ٠ كدسحت يىلاعملا ىرت كاف ٠ مادا ضف ىلا

 ري رج عم قدزرفلا ماه ريرسلاو رئارسلا نيب

 ريثملا هيف اذو تراث يىوجلا ران اب يذه
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 هنفنج نكل نانسو
 ال نسا فرصب لمت

 هنلخ رغل ماس
 يتجتمل لاق ظحللاو

 يلزغ لاص دقلاب
 ينحرف ترم يف

 امداخ ادبع ترض ذا

 ةيح رظناف وندأ

 هدخ يف ىلفل ىراو

 ىشاف ًاموب تينذا

 اعاد بنذأ تودفن

 هجر مشكلا وندي
 يتلا هنسام تمّ

 هلئاهب قوف رعشلاف
 اقرشملا فرايبجامحلاو

 ويعلاو بطق فنالاو
 ارينلا فنراتجولاو

 ينتج لحن لاخلاو

 ُثي ( نولابلا )هنا وا
 لع دبع هلأ وا

 تدب ول رون : ارم

 اهئوض كرم ةعشأو
 تمص  هنساحم ردب

 اهفطل فيس اهناكف
 ىدهحلا حابصم دجلاب

 ىتد سيردأ دجنو

 رييضلا تب ىلع وطس

 ريصعلا اهنّوكي رمخ
 ريشب يدجو نم لصولا
 رين يلا ىحرفت ال

 ريسأ ينبج نم تعقوف
 ريطا يلامآ وج ذي
 ريطخلا كلملا ةرضح يف

 ريضنلا يهازلا ههحو ُى

 ريعسلا ران كي تيباف

 ريرغلا ىنبرضي فكلاب

 ريرخلا سم يل زوجي

 ريبعلا «يكسم مشاو
 ريشا اهترفو فيفطل

 ريسن اوهالا ىلع بحس
 ري الاكلف ةرطو كر

 ريكحن الب نادقرفلا ن
 ريدملا كلفلا هنسحو ن

 ريبشلا درولا نم | دبش
 ريطب هتحبم قافا

 ريفخ ءهديس« نائسب

 ريصبلا نوكلا اهب ىأرل
 ريرضلا بيتاكملا أرق

 ريعتسم نع تضهزدنو

 ريمالا |دعحم يحدم

 ريظن الب راخمأا غلب

 ريثكلا ايلعلا لس نم



 دي سب عدو

 ريشعلاو لئابقتلا قوفث لتءا نسحلا هدج و

 ريغ بدع غئاس نه  فىور هرديح رس نم

 ريدجلا حدملاو رختلاب ادغ ةمطاف لضفبو

 ريبكلا لضفلا زئاح ىح 4١ راثخلا ةماخن
 راسخ فرط وذ هركشب

 ريقحلا ىصقا ذادجملاش رع قوف ماعالا عفر
 ريزغلا ريخلا| ردذصمو ر ىلا لضفلا دروم 3

 ريدقلا نارق صنب هلإإلا لضن ىلع اودسح

 ريب نكن يلا لا يا سأانلا نودسحُي ما

 مل سمشلا رونك بسن

 ريسعلا لح مهف تلح ةميظع لكل اوقا
 ريفنلا ثقو يف ركلاب وا ربلاب وا رسلاب

 ريرطمت اموي قلي مل مبب بطخ يف ذال نم
 ريدنلا يداملا ةرثعو ء اسكلا لما مهو نا

 |رباك ةدايسلا اورو

 ذا دجلاب اورئاتساو
 كلج ىلوه هلا
 تق 8 اياططشلا مهو

 ةزع ةهضورب أوسرع

 ريغص نع ل رباك نع
 ريقت هيف ىوسلل ام
 ريهظلا ةكيالملا هلو

 ريجلا ثوغلا ةعضب نم
 ريدغ ال لضفب ىقسن

 ريج يقابلاو دجلا ريصع نم ةصالخلا مهف
 دمحم ئبنلا كنبات

 ىراالو ريشبلا نبا اي

 متحدم

 رصقم روصق لبفاف

 ق تابالا

 مط بازحالا ةروس يف
 مكيلع ”لصي ملا نم
 اف كح دم تب دع

 ريخ رايخالا نم ريخ

 ريشسلان با أر ىوسأاحدم

 ريغصلا حي انحدم ل

 ريظن هلئاؤ ال ر
 ريبدلا لثم هتالصف

 ريدسلا درو يذلا ءىملن

 ريصقلا رحاب حدملا يف



 د جم و“

 ثكلا رع نا رحلاف

 ؛دهلا نم ريمحلا زع
 ةحدذم أده تلق ام

 ةلاح يونصل يكحي
 اتش نم برقا زمرلاو

 مهب يردت نأ رظناف

 نم ماوفالا يف قبيل

 مهنأكو يناكن

 مون فولا لوح

 دق مولعلا انةيدصو

 زوعم هانا

 دجي مل رخآ هاناو
 أمعلاب رخآا ,هأناو

 عبار هانا اذاف
 هنحم يف هنترذعن

 يذلا خالل تدتكو

 الضفت تلصو دف 3

 دمحم لا توسكو

 الولاب كدج تيضرا

 ودج نم الك تكرتو

 رييسيلا] ذخا .انثلا نم ر

 ريطف يدنع ام لكف ع
 ريفس يدنع نم رأس لإ

 ريرم ادغ للا اهيف

 ريدحلا راثكأو انقش

 ربصملا نسح ىرن ىتح

 ريعم وأ نيعم صخش

 ريقفلا باب ىلع فيض

 ريزخشلاب يمانم اوعنم

 ريسكلاو علخلا مر
 ريعبلا لمح ابح يريغ
 ريعشلا بأي ٍِ أىهق

 ريعسلا خالل راصو ل

 ريجبلا وا راممجلا ذخإ

 ريمجلا !مقلزمب تفقو
 ريجلا تفو يف لظلاك

 ريمخلا تراكاو احر

 ريعست ال نم ترسأو

 ريثكلا رباب تيضرو

 ريرف هتمانه يف كد

 ريردلا اذه مريغل وصب ين عمتسا ل

 ِدْعل  اموا هنا ول

 هتيمرو ةترسكسل

 ىتلا لاحخلاب تيضرو

 ءدم نم ريخ وملف
 يتفنعو 1ضنراثلا تضم

 ريشعلا اذ نم يتباصع ر

 ريب رعب ةاودلا لف

 ريصحلا لكأ ولو يئات
 ريهجلا توصلاب دغولا ع

 ريفحلا تحت نمربتلاك
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 لا

 نع قيضلا رب: ضاف ام

 يعم ران فترزا ول

 ةحاس هس اهنكل

 صو ىنايعا قدص وه

 ينيزع شدج فوفوو
 ةبرع ىحا اهذخ

 ةبتو اهرصاعم ىنني

 اركلا خيرات رعشلاف

 صلخم ةمدخ كتمدخ

 |١ نع أمساحم ظفحاو

 ابماتخت تضضف اذاو

 ىرولا هلقني لوقلاف

 ىري ودبي ول رسلاو

 اعاد ىفرت تلز ال

 امصلا رام كارا ىح

 ريذملا اناف ىلا نمو ك

 ريرخلا اوعب “الو يسب

 ريفزلا هالصا ريغلا يف

 ريطم وج اهقوف نم
 ريكن الب ءاضقلل ير

 ريصبلا يالوم باب يف
 ريمضلا < ىفام تنيب دق

 رييسملا ىلع روصعلا 2 ي

 ريدتسا أمبم دلخت م

 ريجالا رجا ال فرصاف

 ريكملا لذنلاو شابوا
 ريطت اليك اهرتس عض

 ريفعلا اهو رذي برتلاك

 ريفش ىلع رارنلا دعب

 ريشملا لب قيرفلا قوف

 ربزولا ناونمب ىعدت

 فورص مم ٠ هدوسم الب هررحو ٠ ركذي مل ناو٠ ركني النم هبعك
 قوشثملا دحو ٠ءريطخ ماقملافريصقت وا٠ريهش رذملاف لاخ دجو ناف٠ دشلا

 عرقل وا ٠ ىصحلا هل قرطي نم كلثم امو ٠ هعومد لقملا دهجو ٠ هعولو
 ليصفلا ءىمل ائاو ٠ ًائاص ثوعد الو ٠ اما: بنا مل يناف ٠ اسما هل
 ترسكت أم نس عردلا ي مكأا سبل هرم لو ٠ عرضلا م اف

 اعرقلا ىتح لاصفلا تنتسا دقف ٠ مانل اليل اطقلا كرت ولو ٠ مابسلا

 ٠ يبزلا ليسلا مايو ١ابعلا ءانبا فكا تبرتو' ىرملا رفقل لبالا تددنو



 وك حاب دع

 لقا لو نيببطلا ىلا ماز للا مجرف ٠ نينح ىفخي داعو عباتلا ينءاج دف

 : رم الاو كيبجارل لق هل تلق لب ٠ نبللا ,تعيض فيصلا ٠ نينا نيح هل

 ٠لزنملا بيحر ىلا باتكلا لصي نا الا وه 1 ٠ رماع ما اي ىلختاو الا
 : جاهل الب فرصناو ٠ جارخ الب جرخلا ذخاف ٠ لزناف تعرما كل 3

 تناكف ٠ ارفلا فوج ىف ديصلا لكو ٠ ارّذلا عيسول تدتك لاق ام

 تللبتو ٠ هيراسلا بكاوكلا ينبع نيبو ٠ اع

 ةزيوج تعطف ينم ةماعلا طبرم ابرق تلقو ' ينع ملا لاوزل احرف

 ةبئاق صاخت صلخت هتيار امل ١" يرسل ديني لكتما بيطخ لك لوق

 ٠ اصقلا ينطح 'هل لفا إف« بوقرع لخغ ىلع رم ام هناتماع ٠ يول نع
 نم رصبا ناكف -ةمالسلا رظنرظن هنا ىلمل ٠ اصعلا تءاج امرمال الو
 تدك نا دعب * رمالا هس نم ناك ام ينع فشكناو ٠ همايلا ءأفرز

 عدج أمرم الو ٠ هفتح نالف ىقل لاقيف ٠ ورمع ديب ال يدبب لوقا
 ٠ لزغلاو حدملل تيقب لب ل ذعلا فيسلا قبسلقا مل ينكلو ٠ هفنا ريصق

 ٠ ماتلا يف لخاد رشع ثلاثلا يفردبلاو ٠ مالا فرط ىلع ربلا ناىمعل

 تكرت اذانا اهف هل دصق نم عاج امو٠ هلحرم هئيبو اننيب ديعلاو ًاصوصخ
 تبساحو ٠ ناريجلا بق يعش . ناهلتلل تاقو ٠ طايخلا ترضحاو ٠ طابتخالا

 - © نوباصلاو ركسلا ردق ام راطملل تلقو ٠ باسحلا مدق ىلع ٠ باصعقلا
 لبق رحنا نا دب الو ٠ قيرفتلا دعب ممجلا برق دقف ٠نوكيلا 5 تايزللو
 قيدصلاو تاقف ٠ ربكو لاه يل لاقو ربع يابو رسف دقف ٠ قيرشتلا مايا
 ه١ دمحلا هلو ٠ ربكا هللا ربكأ هللا١ ربخا كلذب

 اوك ايس يا ا



 هت
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 0 ربرحت عيونعل الا هترشن امويرورظ لبق ءالضفلا نم ريثك رفث

 بحي هيلا لسرملا برا ليوطتلا بجومو ٠ بواساب عوبسا لك ءارقلا

 يذلا بابلا نم هتئج اذإف ييطلا ريثكلا هنم ظفحيو ىظنو يئاشنا
 ري ينع ىلاعت 2 هأز>ح هيجي

 يتانزلاو هراع
 حورأ ام لكو ايندلا كيلع تببلق اناو رياغ اي نيف تن تنا 2

 وناكوبلل نيشرق ىلع يلرياد تنك انا.ز. يثمو انه ناك وها اواوقن

 يما ع-انضعبل ىففنو صاخت هيضقلا كايا هكب 0

 نيرشع عاب ومع ل رنادف عاب يلانزأا عما سرب تقواد دحل هيا كتيضق

 يف يرجلا نم تبرخ رادلا فياشو رصم يف نيف وم طنط يف نيف يتانزلا

او يف كتيضف ىلع ءيل لول سردقت لاطبلا غرافلا
 هحأح شيف أم *ر0٠ىد هف

 ىلع هليغلا تناكو نادف تيم هل يمحو نادف تب .ه ال فلخو تام ايوبا

 تاوخاربكا اناو نيموسكم شايهالو اندح عوتب ميلسا نادف نيتمملاو اهمضعب

 لءز مني لصح ناوسنلا لوقث ام يزو تزّوجا موي ماكب ايوبا ةلوم دعبو

 فرهتو ينقلطت اي كمع نم لزعت اي يل تلاقو هيف تكسم هّرلا تحو

 نما لجارلا ماق هينلزملا يع نم تبلط تمت هيوش اهبحا ين تنا

 نيف هثرباا فراع شدح امو همللا يف هكربلا ىنبا اب يل لاقو لعز يرغُأدلاو

 كيلخ ايوخا نبااي فورصملاو سولفلا ناش ىلع ناك ناو هرياس شارومالاو

 سبب ب جب ب بسب بسلا



 ص سابو <

 ماق هروةسم هرابعلا ىلخو ةعارزلاو فورصملا كسماو ريغصلا اناو ريكلا تنا

 هرالا يف ىنتسر و يتلدبب يلع ءتمماق هرم تلف تحرو دعولا ىلع م ءا؟ح

 لع مالكلا كياع ىلا ام ني اهلها تبب تحارو اهنيتمده تدخو

 تاضف كور هعارزلاو هدحول هشيع يف انم لك ىقبو انلزعناو اننيب ناطيشلا

 كمش ىفدو تنب الو دلو كلاقب هركب يلوفلو ىنادو يف يودن هضرب هرملا

 وسنلا مالك راع تناو هبوشراد لكك يف ومظلتي ميبيسي و معانب لك
 وع هل تلف انانيطلامسقن انّدب يمعل تلف امل مجوييبلا
 راغص كح دالواو ريتك لخار تقبالا ايوخا نبا اي لاقو نوا اجو نول

 'يه لامأ همسقلا باطن تنا ياج همع دالوا يب ري يتانزلا يف هكربلا لوفاب و

 بارح وذ د ينباا كيؤاغ دح ناك نا يد هنسلا انيلع تقيطو هيهاد

 مسقا يدب هل لوقا اناو "يف ظعوي لجاراا لضف انيلع سانلا كل و انراد

 هربكي ريك جار وها تاقو نادبز جاحلا كوبا ل تبج اهدعبو بلغال
 لوق ٠ سودو سوح دعب همسقلا يضر ا لجارلا هارو لنغف ماقم هل لمعل و

 يف بيِفل تيصب باج ىلع هعوتب نادف ثِيلاب نكترا دحاو لكو انعشو

 هل تاو يلةعب ناطيشا| بعاف هريزج مولصا فكزنادف يمح طيغ فرط

 يد ايوخا نبااي لاقو لعز ماق يل مهيطعتو مهريغ نينا دف دخان اي ميعسفن اي

 كاطسويف ناك ناونادف كلبطاءالو مسقأب ال انا هظيملست يد همسق رومأ شوم

 يتتج كيس رانلا تلاش ا يد هءاكلا لاف ام لجارلا كودع ٠ هلح مازح

 .ىلعو هنبج نيتطرخو نيفيغرو اندنع ىلإ نيشرقلا تح رادلا ىلع تحرو

 نيتالت هل ىتبو يريم نادف نيرشع هدنع نا لاعشرع ٍتبتكو هيريدملا

 د م دو



2 
 اوعلط ادكح ىلعو ارشلاب ا, راجيالاب أي مهدخا زواع انأو هقرس مبعرزي هنس

 ىثودلطب ١ نا ىلع نيشرك مل نيزواع لودو نواعم دحاوو نيحاسم

 تمن اهنهرا اهتغيص ىنيطعت يشتي رام هرماو شيف ام سولفو لاطب ىالك
 هدنع اوعلط اوماق لود هعاهل مهيظعاو هب هينج بيم ىلع نيدادف رشع تنهر
 ب تادف نيرشع عاب هتظيغ نم لجارلا ماق نيدادف تد

 هظيغ اومْلَظ اوماق سولفلاب مكنح 8 نيينات سيحاسم ملطو لاعترع
 يف تنعاطو نادف نيتالت تعب انا تحر هتالت دياز يطيغو نينادف صقان

 دحاو لك 5 لفف ال هيف يب اا اناو هيف يب اشي لضف يخي نيحاسملا

 اوقناخا تفو الو 8 الو رادلا تبرخو نينتا_نينادف ' نم

 | م نم دلو برص اندنع ' وه دلو مأق مهدالوا 17 اندالوا

 5 يناتلا يمع نبا علطو رونلا الا فوشت ام كنيعو هسار حرج اصع

 وتاكوب دحاو ول ناعو هديدجلا هباينلا ٍفهيضقلا م دقحارو اهيف طنيو هزانج

 تنهر نيدا شيف ام سولفوهينج نيعبرا ينم بلاط وها وتاكوب يل تنعانأو

 ىداومدلاج ايلاجاي ىتبفوشؤمل معي ةوتحرو هينج نيعب رالا لطنينادنلا
 همأ دن ىيمو هراسخ تيما ه ها١٠ ع٠ لودنيمويلا دلبلا نع ينبيغى لا! ببسلا ظ

 دامر فلخت رانلا ميحص . دلبلا يف ميز ناك ام يللا كعوتب نينادفلا ىلع ا

 | رمعن يل لوقو روط تيما ىتب انه الو كانهال بلك فلخو كوبا ثام |

 ٠ هسفنا بمتلا بيجو هحارلاب مان براش لكح ا وصلاخ يف ىتبي دح
 الز تقولد هللا كتعفن ب لزعتو رامح ا هرم عواطت موَقل

 ةءاس لكو اهوبا راد حار تعسخ هلاخلا تفاش امل آلا كوبا تايحو

 وجل

 سسسسسيسسسستج4ُ 22525252232 -ي21111-5 يبي
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 هبا هتليح يزوج لوقت هنالفاب كزوج دحأو ال لاة ناو قالطظلا هبلاط

 دلو هتلاقي يللا عوجلا نم توما الو دنع بوطلا لكا هميار انا

 لهاتست كلا ميحد ٠ ع٠ لشرالا اهشو هببس هد ىرجيللا لكو همسنلا
 كمع يف نعاطت تمن ا لفع كييف يثناك ام رام اي ىقب بيكارملا برض
 ايه مدا ينب كالخ ام انه نمو انهنم كيلع شردكي لضفو كابر ىلإ
 كح ال٠ اهناش ىلع نيراد برختو هرم عواطت نونج اي لمنلا هلمع يد
 ىلإا لاقتلا دمعلا شتفش امتنا لقاع دحاو رواشت شتنك ام دعولا كيلع

 ادو هد عرز قرغي ادو هدرادباب ىلع وطحيو ليتق لتقي اد ضعب يف رس
 اودبص 1 سولفلا هس اورتحجا و مهنايطا اونهري اورادو هد ىلع ماكحلا طلسي

 ىري راهنلا لوط دلبلا لوح رياد مهنم ضعبلاو مهنم نسحا نيحالفلاو
 نبااي يني نالفنبا انأ كلل لوقي هضرب مزنم دحاولا ويص بالكلا

 روتسم هرمع لوط شاعو سلاجم كاكقو هدمعو هبنط ناك كوبا مارحلا

 تناو اشاب دحاو ماقم يز ءاكحلا دنع همأقمو يجلاو ميارلل حوتفم هراودو

 عجرتو تي الو يلخام اك ىردتو رفعت تلضف هلايقلاّتيرافعيز تعلط
 تبرخو تاعوت نينادفلا تعيض رخار تنادوها ٠ يدجو ايوبا لوقت

 نم هلك ادو هرم الوراد تاصح الو كعباوص صقت تعجرو لجارلا راد
 نريظلا ةمث فرعتو ميسم يب رثم تنك ول تفزلا كتيبرتو كلهج

 ثناو اهيايد ىلع اهيالك بياس كمع طاب تحت تلضف تنك هشيعلاو
 راهنلا رخآ عجرتو كارو كمادخو كسرف ىلع كطيغ حرست حاترم رياد
 بدتو لكأت ندعم يش لكو زوبخم شيعلاو خوبطم غيبطلا قالت كرادل



 *«و
 تقولد ريتك كبان ينبتم مانتو كتارمطاب يف كطاب طحت لخدتو كشرك |

 صاخب انبرإ هللاو فوشت ام اي هسلو اهب رتسنت هجاحق ال تناام رياد تناو |
 شاقب ام اويا٠ز٠ هلا تعنتو هءطلم كيلخي ا كنءاد نابلغلا لجارلا ينذ

 لهاتسن انلق ام انحا هدلحولا يز ىلإا كمالكب ينمغت ال هراعاب تنا الا
 ىقب هبا هنم ىجب ميار ن لو مارحلا دالواو هرملا انعواط يللا شيطاربا| برم

 لقعلا م نامل تيافا!يفطباعلا

 د6 طويساب لاكلا ةيعمج
 ىلاعت هللا هديا ىلا طويساب انليكو نم ناونعلا اذهب ةلاسراا هذه انل تدرو

 تاعونصملاب ثتام دقو عئانصلا نم ريك طويساب ناك هنا ىنخيال

 أمتوقو ها راهم ْق رظن ريغ ن م اةنورو وكم ىأنلا رارتغال ارظن ةاحالا

 فعض عئانصلا ب بابرا ىأر و نيينطولا نهريثك رقف لم اميلع بتراب أمو

 نايلس نس> ديسلا لضافلا ةسائر تحت مهم قي رف ع.تجا اهرخأتو مهتعانص

 باوبالا نوفلغبو 4 هَل 24 0 اوراصو 4 نوعي الع مل اوذختاو

 دعب رمالا ربظ 3 ناك نم مهيأ لوصولا نم ادد نونكم الو مييلع

 4فلا فخ 4بسح اا 5 قدانبو 0 - لوعحصي مين نتن

 ةيعانص ًافاذصا لغتشت ةثرو انه نا لوب مهياع رم نم لك ثيحب روصلا

 مزنم دحأ عطقنب ا راهنلا ينو لمعلا اذه ىن ليللا ن الا نوصعب اوناكف

 م اناكف انماكار ابع نوظفحيو ًامعك نري منا ربظ مث داتعملا هلمع نع

 50 و دابةحاو رجب ارقي د ممادحو ارا َُ هناك ديف وهو م 2 دحاو ىلع ناسالا



 ديب سوس و6

 نولغت هس مما الوب نم م متم لوس ساما نم منأ لوقإ نم مم ”مويف سانلا نونظ

 نينس ثالث“ .افخلا رسما وضف ىتح مهنمو منمو اراهنابنوءيدي والي أ متعانصب
 بتتك ةعلا طأ هلي وطلا ةدملا هذه اهسدن تسيح ةءاصع ع نعرمالا فشكنا ع

 اهوبتر ةياور اونستسا اهاكو ليقمتلاو صرخسالا نف متو تاياورااو 0

 اوركشي نا ريغ 0 تاودالا نم اهل مزاي | 7. اورعأو اهوظفحو مهيلح اهوعزوو

 نوبهذب اوراصف سانلل مهرمأ ربظو موني رو موفي هش 6 ىح جراخلا نك امش

 ةلئادنغااو نيدادحلاو نيراجنلا نودحيث ةيايللا مادا يف مهو مولع جرفتلل

 أو كلذريغو روعشلا ىعنادو نيشاقنلاو ةحردنكلاو نيطارخلاو نيسافنلاو

 كب دومحم لماكل مال هروح هلزنمىلا مأءدهيفرم امف مهداهتجاو م,جرشم ُ

 سيئر لضافلا ةرضحوريدملا ةداوس م,تمدةميفونايعالا نما ريغك اعدوه.شح

 اكيدتاو داع نبا رمعملا ةياور مرو غب |, مؤسف ةيلهالا طومسا ةيكحم

 نسح نم هودبا اه لوقعلا اورهب دقو يويدخلا مالسلا نيحلتب لافتحالا
 0 .ةلا اذه تي 7 6 7 قل 4 سنتا

 ىدتقا ول اذبحو 00 5 لوا نم هيف رصف الحم مل اوزؤتاذ

 اوناك أم راغ ةفرح ذاؤما وأ ةعانم ءأال ارمعحاو ءال' لم سأنلا

 ىلع نييقرشلا رادتقال اًرابظاو ةقافلا نم اًرارف ةعنص وا ةمدخ نم هيف
 ديفم مفأ) لكب مهاذتشأو مونت ىف نإب واب وروالل ةارامو لاعالا

 ١ 0 نوهلعتب ماو 0 ريكلا دعب متل تاءقع ماحتنا ىلع رتل يبتأا مهتمه ىلع ينثتو مدقتلاو حال ١ ةيءمجلا هذل ىنمت ٠ ذاتسالا



 كج مساس عا

 ةدملا هله أو ردص تح م هللو أما نع هودحخا اجل و لبق نم هوق رهن ْ

 ةيلاع ةم*/ هيلا اولصو ىتح مبعورشم نع اودع اهل الو مهتمه رتفت م

 ليمج ربصو تابث الب رار“ الو رارعسالا ىلع فوقوم لاعاألا حاوفف

 ًانوحتم اهنم لوالا ددعلا ردص ةيبدا ةيلعةدي رج - تاقوالا ةصرف

 بالا قب اررحم ةيخيراتلا دراوشااو ةيملعلا تالاقملاو ةيبدالا دئاوفلاب
 نيجرختلا دحا يملح يدنفا دوم< للملا لضافلا خيشلا لب ليبلا هيبنلا

 يدتسل لضف ةلح اهاسكدتوةيابن'١ رايدلا هذه نباو ةبرصملا سرادملا يف

 ىلع نطولا ءانب ا ثحفناهب رصبتااو اهنع ذخالا ةرورضل اهيلا سوفنلا ليم

 ةليلجلا هتمدخ ىلع نيمالا م دا1لا اذه ةدعاسمو هلهاو علا رصانب ذخالا

 هدصاقم ىلامت هللا مج

 موظنملا
 مئادبلاو قناقرل ا |موام اهنم لوالا ددعلا ردص ةيدا ةيرعش ةديرج

 دحا هكلس ام قيرطلا اذهو سيد فادمحا لضافلا ريرغفل | ريرحتو ةراداب

 اودعاسيو معئادبو مما ركتم ةديرلا اودي نا :بدالال ها لمف هلبذ

 ةرماسملا هب ولحت ام راكفالا ةمدخىلع ىوقيل همم كارتشالاب لضافلا اذه

 لوبقلاب هامع نرقب ىلاعت هللاو داهشتسالا هب نسحيو

 ذاعفلا

 ةلضافلامساب لوالا ددعلا اهنم ردص ةيهاكف ةيخيراتةيبدا ةيلع ةديرج



 دك م 1

 لحم لجر ءاشنا هنا لاق را مسا ١ ىلع ئراتا ماظي مل اذا ١ ةيدالا

 ض8 هدد ردا امك يذلا اذهو ا هلا مولع نك ماضتم لاو حالا رابح

 . هدب رح لوأ يثو تاطاخلا مأم ١ ءارذملا لا.:>ا لان اهزرباو هيلو

 مزاول نم وه اع اهعيضاوم يف جرخم ملو ةيقرش ةررحم ىلا تبسن ةيبرع
 حاجنأ او مدقملاا اهل وجرنف اهيلع نوقحب ًامايق ءاسنلا

 باسحلا لع يف تاعذ لها

 دبعلماكلا لضافاا هفلّوم همضو علا ريثك رجحلا فيطل باتك
 ءازحا ةعبرا هلعجو ةيويدلا ةسردملاب ةضاير سردم يريخ يدنفا ديجملا

 عبطلا كشو ىلع مبارلاو ٠ ءازجا ةثالث عب بط مت دقو يايا

 انزع دقو هفلم نم هىلطيو اغ اد ةضف نيد هنم دحأولا ءزجلا عا

 ةمدخلاهذه ىلع ىلاعت هللا هءافاك هتلوهل هئارش ىلع اولبقا ل

 فنالعا
 هعمل وخغإ ماعلا انليكو ا اسم شالا ىدنفا نسح ةرضح انيع

 هعمو كارّشالا يق ليصحتل ةيرصملا دالبلا نم ةيردنكساو رصم ادع اهف

 نيكرتشملا تارضح نموجرملاف اهريدم نم ةاضمم ةرادالا متخب ةمولخم مئاسق
 هعم ةميسق ال نم ناف هنم وصولا ةميسق ذخاو كارتشالامبق هميلستو هدامتعا

 لوصول! تادنس نم هدبيب ام ىلع دمتم ال
 نال

 تعشنأ دقو انيلع ةبحاو هيويدخلا ةييختلا ةرضحلا ةمدخ نا ثيح



 يي معد دل

 ظ كلت عمجل نودعتسم .:رخخو سرادملا هترايز دنع هحدم يف ىتش دئاصق

 نيذلا ةذمالتلاو ةذتاسالا تارضح ىلعف هعبطو صوصخم باتك يف دئاصقلا |

 لئاقلا ا هيف ايم ًموبضم رحم ان هوثعب نأ عوضول اذه يف رعشاولا
 كرتشنل ةرايزلاب ةصاخ دئاصقلا نوكت نا طرشب هتفيظوو احل عباتلا ةسردملاو |[

 ىلاعت هللا هظفح ليلجلاريمالا اذه ةمدخ يف ًاعيمج
 نم باوح ان درو نالاو كاذ ذاانرضح امرمع يضاقلا لاوس نع انبتك"

 هصنو دييغس روبب لمجلا حاتفلا دبع ويشلا لماكلا لضافلا ذاتسالا ةرضح

 لجألا لدملا ىضاقلأ ىضترلا هيقفلا تاك

 لمسلا يف امامف !ماع اضقلا ىلع نابوانتي
 لحترا ماعلا اذا ىضفمت ال هيخال هيضفف

 لللا ىثخي الو ابف هزي لقيدتب ربع
 للخ املا سيل مزحلاب ةيرمع' ةيضفو
 لمجلا لوق اذف الوا اذبحن كاذ غاس نا

 نبارمع ويبشلا الا ابيصنتو الزع ءاضقلا ابوانت نيوخا لمن ال ٠ ذاتسالا
 ةاضقلا يضاق لوقب نادارملا اهو اماعف ماع اهاب وانتي مل امهنكلو هاخاو يدرولا
 هالوو رمع لزعف دما هلطرب دقو

 ةدئمطم ةيالولاب داق اذه لثم نع رجزنا رمت ايا

 نزوو ةفرعم هيف دمحاف لدعو ةفرعم كيف كي ناف

 3 مدل هللا دمع #



 يي ا

 هاتمالا
 ىلوالا ةنسلا نم رشع سماخلا +زجما

 ١5١8 هةنس روتاه ١5و ١٠١ ةنس ىلوالا ى امج : داثالثلا موي

 ١847 ةنس ريمثون 55 قئفاوملا

 دحأ او قلخناو ان ىطانولا ١ و | وم لعت م

 لك يف هب ءالقملا لفتشاو نييقرش ١| ةنساأ هن تحل لاكسلا اذه
 انر 251 و ممدق م 03 رع ب امف نوأ:أتب اودغف ةيقرشلا كالاملا

 ةبوحالا نم ريثك اهيلع راد ميتتسلاأ ىل اع لاّدساا راد اكو ٠ دحاو قلخلاو

 نولئاقلا مونم“ رخ املا لاع ىلع فتوو ىبسلا فرع هنا عزي دحاو لكو

 ىفت دقو هتعيبط هيلاوعدت ام بسحب ماسجال لاعفنا ىف ا وا نأ

 نيد وروال ىلء ىفن ذ اية |ج رمعلا ل عالا نع دعاقتل اولدكلا نييقرشل ا ىلع

 ذخا دف ةيضاملا راودالا مييلع ادركت لاعب كلذ اوللعو ةمملا واعو لمملا
 تناك ماياريخال هرود نم اهتين دماب ورواتدمتسأة يندم ةيماعا راودا قرشلا

 نم عئأم ىالسالا نءدلانا نولئاقلا منمو٠نالا فقرشلا هياع ام ءوساىلع

 نوكحي اغيبلاك لوقلا اذه باحصاو بابلا اذه يف لاعلا ةلء وهو مدقنلا

 يذلا هلوق يف ابواب وروا مهولا اذه يف اودلف دنف ىنمملا نوكردي الو توصلا



 دك سسرب 36

 نيددلا رياغت نايداب#ىلتم قرشلا نا مهتافو ناكم لك يف فميصلا هب تراط

 مهر مل ناف كلذ عمو مالسالاب نيذخ الا فاعضا اهب نوذخ الاو ىمالسالا

 ةيباسلا نيو مني ةبسن ال لب نيماسا نمرثكا ةيماعلا ىوقلاو ةيندملا يف

 بكراك واف ٠ ًاتيدوأ اسنج مط نيرياغملا ةرشاعمو سانلا نإ ةفلالاوةيندملا يف

 طحا مهاب ةدهاش ش ملاحو !, وروأ مدقل يف نيصلاو دنا اب 0 ًاعئام مالسالا

 تاكرمل بما مالسالا نا يب وروالا ىوعدو ٠ تاجردب نيماسملا نم

 هب نيذخ الاو نارقلا ءادعاب الا راكفالل نوكس ال هناو برغلا دض قرشلا

 نيينامورلا دهع نم ةيميسملا ايوروا لود نيب ةلصاوتملا بورحلاب ةضوحدم
 لاتقلا تالا غي ابننفت رثك ةسوروا ةلود ةيندم ترثك اماكو نآلا ىلا
 نع اعافد الا كرب ال ةليوظأا نورقلا هذه قرشلا نوكس 3 ريمدتلاو

 ةدوروا ةنتف الا هكرحي الو ٠ ةقرشلا ءامدلابةث ولملا ا, ورو'مادقاب ءوظوملا هنطو

 بصعتلاو يجكملا عب ءطلا الا ةيقرشلا كلاملا كيرهت يف !وروال يعاد الو

 نأ سحاوهريغ 57 ن امرك هنيدلإ ينوروالا اذه ك ست ةدشل اءاو ينيدلا

 دقو ٠ نيددلا ىلءرويغ لجر ىلا سوفنلا ليمتل هدالب يف هتوص ىدص معسل

 ىلا اهدم الو هينطاومب اهب شطب, لف هتلوص مايا ةيوقلا ديلا مالسالل ناك

 تمن هيكح ىلع ملوز دنع نيشحوتملا وحن هاصع ايم كل رح الو لب هيدهاعم

 سانلارهق ىلع ميلي ا١ بصعتلا نم هلاجر دنع نكي مو ٠ هناطاس ةوطس

 ىلع نا طيتسالاوا هر لذالا نس مز نم ريخ لب مهنايداكرن : نع ىويفللا

 لاهعالا 4 رح قالطا نم هيفكُيو نادال نيب نم هل ةيصوصخ هذهو كك

 و هيلع ىلاعت هلا ىلص د.# انديس ىلع دقو برعلا ىراصن نم ادفو نا



 دب مسه, دو

 ةراوصصلا دارأف قرشلا هيد اواصيل أومأق ةالصأا م,ةكردا امو و لست قوهو

 هتلم ريغ ىلعو ه:لبقريغل هترض> ىف نواصي ّ رثو ىنأا معن م ضّرعتلا

 فالخا نا نوائاقلا مهنمو  نايدالاو راكفالا ةيرحل كلسم اذه دعب سيلو

 كرات ىرخ ا تادحو كانه نكلو هحو هل نأك ناو اذهو ميظع عنأم نسشملا

 ٠ سانجالل ةعماجلا ةطاسال دايقن الا نع هدعبت ال ايازمو تايصوصخ سول

 الا هعنمل ليبس الو ملاعلا ىف لصاحلا لذاذتلا س.س نايدالا نا نولئاقلا ممنمو

 لريذلا ابوروا ةاهدل دلقم قيرفلا اذهو دوجولا نم اهءادعاو هلم اهكرتب

 ول اننا مم ٠ ماهوالاو تاهرتلا هذهب ةيقرشلا قالذالا نم اريثك اودسفا

 الو ةلاهجلاو ةنوشخلا مايا يف تاماظن تءضو امناو ناردالا ةعص مدع انضرف

 اهرامتعاو اهءارتحا بجاولانم ناكل ةيعضولانناوقلا دوجو عم ن الا اهل موز
 رفي نا هنكم صخشلا ناف نوناق هغلبي ال سوفنلا يف اهديعوواهدءوريث 5 نإ

 :دارم ليرات لف لباقاب اناو اهعوم نع قيبلاب آنا نوناقلا ةيوقنع نب
 ٠ هدقلعم ىلع ةلمح ةبأب هلا هب وةع نم رشي نأ هاك ال هنكلو طئاسولاب

 نع ةينوناق ةلود ةبا تزجلو ًاضعب مضع لكأل مخأشو سانا كر وأو
 دءاس امو ٠ سراح يركسع عارذ لك يف اه ناك ولو اهدارفا طبض

 لدال بابلا حث امو ينيدلا نوناقلا الا نمالا ثبو ماظنلا ىلع كولملا

 يركسملا لمحي يذلا وه نيدلاو ٠ ةينيدلا عئارشلا الا ةيعضولا نيناوقلا

 برلا ةيساهنادثاو نيدل اراصتنا ةينيد برح ىف هتايح مد ىلع

 يف لوخدلل هوعدي امو افاعضا ةيكلملا برحلا يف همادقا قوفي ةينبدلا

 نأ يىوكسملا ع واف ٠ نيدلا هب ين الا يورخالا ممل ١ الا لاتولا ةحاس



 ص

 : أوكم لئأف معرأ نأف لانقلا ةحأس نك رغل هلام لع رجأ الو 7 اج

 هنا نع اذا هناف توملا ثارمغ مان. همزاي ينطولا فرشلا نأ لاقي الو

 - ”هنأو مع الو باوز الو هدأرع ريمالا وأ كللملا نوف | تودال م" لعد

 لوالا بسلا

 كلامو تالاباو تاتنوكو تاقود تناك ابوروا كلامم نا ٌركني ال
 ثطلاسل تيل عيضرالا هع أم ىلا اووريص نذل ' ناو ةريكو 5 هردعص

 14 ئيظع ةءامذ لك تا اراصو اضع نا أ انرحالا تن كو تاللئاع ىلع

 محلا كرد نك تذأح ثالث هلا هذه تءاغت أم لل عو ٠ هلم -

 هي يي مل | اهدالب قف ةذلبأ لمحوت 2 براوع تل | ام دف لالقإسالا ف

 انا وا ةرتاكتا وا اسنارف دالب ىف 9! ف ةذللا اهيلا مفدت يتلا سنجلا
 لوو ةكلاملا نأ ريغلا ةغأب مكتلا مدعب دأ رأاو د 0 راقب كي ند

 رغأا ةغل نوامع عةنسسل الف ثنرطا لاو مياعتلاو تافيل نلاو او ثاللمأ هللا ىف هغللا

 هيغل لع وطسأ نا لوس ىلا | ف عسوتي ال 31 ايلا وعدت ةرورضل الا

 ةردكلا لودلا تدإق راغليلا لثم نا ىتح كالذب لودلا تنتعأ دقو: ةىلوملا

 لك اولقت نوناقلا اذمو 5 ايسرادم ىف ى اذا متسأ ن - رخفلا ١ تال تمدمو

 راما ف تاغللا روك ميتاذل ىلا 6 تحت لخد سنج
 مهاعفنأو و مهتأذ مخ هاما بت اداءلاو قالخالا يفا )ع اه اكمهتريصو أمم دج



 د خ4 دل

 اذه اواطخا قرشلا كوامو ٠ ظدفلالا كلت ال عوضوملا ةغللا لءاونب
 تايسنإلا توقيف ابي نودعتيو مهتهلب ن واكت نيموكحملا اوكرتو ضرفللا

 غار لاو فءعضلا ةرورض تعد ام ردّقب ةعضاخ تاذو ةذللا ةاحم ةح

 لوح مف ةادت لالئاسال كرم وا ةروث باب سنجل مت 3 امكو تادعملا نم

 0 ىنلا مالا كلذب ديشي ريفلا رسا نم جور ! ىف ىنافتو ى عادلا

 موتطاس نءج ور اودعتسا ام ردقب اوعضخُم مهيف ةغللا | 57-5 58 ءلا

 ٠ نيبلغتااو نيرثاثلا يدبا ىف تعزوتو ةكلمملا تقرت م باغتلل وا

 اودحويملو مت هلو سانلا اوكرت برعلا ةلود مهل تغرفا ام لنعسرفلاو كرتلاو

 ران تيقبف ماعتلا فقيرطب الو رابجالا قيرطب ال ميهوك يف مغ
 سانجالا هيلع تماةف «ىدامملا تت ىتح صرفلا زاهتنا 6 تح تالا

 لهج نمالا كلذ ب الو ٠ ال ريغلا كي رحتب ةثعينم وا اهسفنب مرثأث

 طقسمو شكارمو سنوتو نيل او يراذيو نففالاو سرفلا لالقئسا
 لرادوسلا كلامو برسلاو دوسالا ليلاو اينامورو راغالاو رايجنزو

 :اهدعب ةسراغلاو ةيكرتل م ةيبرعل | ةطاسل'تمت اون ك دقو ةيمالسالا داو

 اباتك سرفلاو كرآلاو برعلل لصح امتذخت ةابوروا كلام فاخايذلا اذهو

 ءائنم ةما لك ةدحوا ةددعلا ضراوعلا ن ٠ ايكلام هيأثو هيذ سردت

 هلا يف اتمزتلا اهدالب ف ةيسنملا ديحوت ةةيرطلا هذه تزختا اكو

 جردتلا تمزتلا لب ًايرأبجا اهتغل ىلا لاقثنالا لءجت مل اباكلو اهيلع ةبلفدلا
 مهتغل ةتاما يف !ميعس اوملع اذا نوموكحلا رفني الثل اهب ميلمتل' ممعتب كاذل

 تجرخ ةرضاحلا ةئبطلا تضرقنا اذا ىت- ميلعتلا مسأب موعد يف



 ١ 3 مس ع

 ةمالا سد ند ةثااثأأ ةقيطلا ت تءا تضمه >7 هب لي ليم أمدعب يلا

 اذاو 1 أمام تراص ينك ايلع اهكر و اهتروت نم انف ائددو 4م و اجلا

 ىف ردم هتلفغ يف قرشلاو نينرق وا انرق ةينْلا برحلا هذه تمماد

 ةلونملاو ةيدنملاو ةيسرافلاو ةيكرتلاو ةيبرعلا سانجالا تنام ماهوالا رايت

 ناو ًآئيدو ةغل ةيبوروا ماب انكييع قرقلا مبصاو ةيقيرفالاو ةيشبحلاو

 ايقيرفأو ايس يف اودلو

 يناثلا سسسلا

 سي ةعطق ىلع هاليتسالا ةيبوروا ةلئاع لكل مت ام دنع
 اء يلغتملا نم ناسنا يا نكت لف باغنملا سنجلا يف ةطلسلا -

 ا هالاب نوناقلا عايضو ةطلساا مي مي زوت نم | - ةرادا يا ن

 لالقلسالل مار ب 1 نيروهقملا ةطاس عاسلا ضرم كي سل

 عومجا راصو ايدو ةغل سانجالا لقن ع ىتح كالذك لاحلا هديه

 تارادالا لمجت ةيقرش : ةكلم ىلع ةيبوروا ةكلم بأغن دنلعو :ادحا 5 امس

 ىوقلا ةمزا ىلع ضيقلا ن م نكمملو ةطاسأ' دحوتل اهبنم لاحر ديب ةيلاعأا

 : اهنملا>رةرشعب قرشلان م نيبالملا قوست اهارتف ةبرا دالاو ةيلاملاو ةيبرحلا

 الو يزياكلا شيجل اًدئاف ًايسور ىرت الف اهترادا نم ًابدنجا نكت ال شو

 نايلاتبا الو ايلاتيا فرامل اًريزو ًايواسنرف الو ايسور ةبلام اًريزو ًايزيلكلا
 اذه تّأطخا قرشلا لودو ٠ لودلا ةيقب اذكهو اسنارف ةيبرحل اًريزو
 اهاوق ىرع تلحناذ اهريغو ةموكحلا سانجالا نم لاهلا تقفلو قيرطلا
 اتأملس تاردحوو ةبرعلا ةلودلا تءاح ىح تادلغتلاو تاروثلا ف رخدو



 د م د6

 0 اهنيناوق تذفنو اهتاحوتف ةرثكب اهتكلمم تمنف لوالا اهرود ىف

 هلف ٠ اهئارماو كب بال 1 اهويخ تطب ر يتلا كلاملا يف ةيعضولاو

 وداسا نوكسلاو ةهافرلا ىلا ءارمالاو ءافلخلا خنجو ةيندملا قاطن عسنا
 أه عزن ىلا ةرث ايلا 3 ماعدف مب هم ل١ سانحالا ىلا موتراد دا روما

 دسفو ع1رويلغتملا كو ىرقبقلا برعلا تعجرو متاداسو مهيلاوم ديب

 قرشلا تمجابف ابوروا لود تءعماو ةهج لك يف ءامدلا ترجو ماظنلا

 ةيكرتلا ةمالل ةطاسأا ممجب رمالا ىبتنا مث هركذ نم دعرت تناك نا دعب

 ايسا نم تطفمث لب برعلا رود نع لزني ال اب لوالا اهرود تذخاف

 لوازت تاز امو انورف اميلع تاوتساو اونم ملت صعب تحتشو ابوروال

 كلامو اهدالب نيبو ابوروا نبب اقيض اخزرب تفقو ىتح اهسفنب لاعالا
 تدذوفو ةحارلا ىلا دولخلاو ةيهاذرلا دح ىلا ةيندملا ىف ثهتن' او قرشلا

 ةلسولا سانجالا كلت تناك اهتيسنج ريغ ىلا تارادالا نم ريثك رما

 تحيد يتلا ةيقرشلا كالاملا ةيقب كلذكو اهتكلمم يف ابو روا لخادتل ىمظعلا

 اهلها لوقعب ابوروا لاجر بعلل ًاناديم
 تلانلا .ننسلا

 نيموكحلا تمزلاو اهنيد تدحو ابو روا يف ةعطقىلءت بلغت ةلئاع لك

 كرتث الثل ةينيدلا ةعماجلا ديحوت ليبسيف مدلاريزغ تقاراو هب ذخالاب
 دقو يجراخلا لخادتلاو ةيلخادلا نتفلاو ةرفنلا يجوي رخا انيد مو

 ميلعتلا ب بتك هتاماكب تالم ىتح ًابيرغ * ءانتعا نيدلاب ابو روأ تنتعا

 ىلع انيد ةمرتحلا ةروصلا وه يذلا ييلصلا تمسرو تناك نف يأ نم



 ديك م عد

 ةرايزاا قارواو تال الاو شرفلاو طسبلاو برشلاو لكالا يناواو سالما

 هلعوالا ” يش ىلع ناسنارصب مقي داكي الف باوبالا باتعا ىلع ىتح ينابملاو

 مولعلو ٠ نيعةفرط لك يف مهنم دحاول اوكف يف نيدلانوكيل ةسدقملا ةررصل هذه
 ةكلملا تمات ةطلسلاو ةغالا يلدحو ىلا تمفلا اذا نيدلا ةدحو نا

 اسنارفروت ف جردتلا قي رطب ةيقرشلا مهالا لفاب اومهثا نيتم ساسا ىلع

 دنع أ,م م يف ايناس كلذ 3 ميد كا . رثازكلا لها

 كاذكو دالباا نء ج ورا وا د ىلا مه: ثيح ميبلع اهباغت

 ناكرتلاو ناتسغرط ياس تربف ايسور كدي سم هركت ل ةرتلكلا

 ناو مهبف اهتغا مع نا ةلود لك تسدزتلا امناو اهتزوح م نم مرو

 نيدلا لمت منتو ةكاحلا ةمالا قال>ا ىلع ءانبالا مماعتل سرادملا مثل

 نعغراف نوهغعتملا جرم كاردالا ءافعض ىلع أهم هوت | ردد ةلءاق «ىدايمالا

 أهايد ؟ذإ ةمقر 0 همأ تص نعت نو دعب نيد يال مواقن لوسيف نيدلا ن لكلا

 ةيجمهلاو ةنوشلاو شحوتلاب اهيلع يد ون ةيبوروا ةماب ةموكح نحت ل وأو

 م يف ال دجوي ال ين.دلا بصعتلا نا ت1 بصعت اذه نأ لدقو

 قرشا كوام هاطخا دقو ٠ ءاشت ام فءضال لوقل ةوقلا نكلو ابو روا

 اذ هدقتعم ىلع ةوكرتو ريغأ! ىلع للغتلا وا حوتفلاب او ةءكأو قيرطلا اذه

 مالسالا ءاج مث هريغو دونهلاو سرفلاو نييابابااو نيب رصملا ءامدق منصي ناك

 قرشلا يف هي- انج رشن ام دنعو هكوامل ناءذالا وا هبذخالاب سانلا نه ىنمكاف

 ةيسودلاو ةيمثربلاو ةدوسوملاو ةيديسملا مهنايدا ىلع ةري 5 كرت برغلاو

 ن *..4 لدحأ 2 ضارءتينا ريغ لَك دييهدلا ةيرح مهاطعاو ةينثولاو
 هذهو نيكسملا



 دم ع 0

 ءانث ليمجلا سرغلا اذه نم نمي مل هنكلو ٠ هريغ نيد يف دجوت ال ةيزم

 هرايدتب رخو ةينيدلا تاعزنلا,ءاشلا اهعمجأب اب ورواتممجاه لب اروكش الو

 هييليئارساوهييكسموه.لسم ىلع رامدلا تباجتنا سنامدهنم ربش لك يف تفاراو
 ايورواةمنبيذلار ةفلار مدقللا نيبوهنيبالا ”نارم هلا تا دعم نم .اغرافوجصاو

 نس انملع بجو) انايد لوصأ نأف نآفلاه لد لد عمو ٠ ينيدلا بصعتلا دي ل

 انلماغ ناو ليخلا ةرشاعم .نطوتسملاو ىنطولا ةرشاعمو انيذ انرياغ نم ةلماعم
 أب وروا فيكت و ,١ انئيد لوصا ىففرصتلا انناكما مدعأ هْل ا:ةلماعم دصن

 نم افولأ اهل اوبروةينيدلا تايعمجلا ياهالا دقعلباهدالب ىف نيدلا ديحوتب

 مود ةيامح تمت قرثلا يف ,مهوثبو بهذلا نم نببالملا مل اولذبو سوسقلا

 + دقو نيدلا ىلا نيعاد ايساو ايقيرفالالخ اوساجت اهتياءرو

 ٠ ابرغو اقرش نيدلا دمحوت الا عرف هالو هل ىسرم ال يذلا را اذه

 2 اوفكعو لاههالا انأوز يف مالا تممأ:ف قيرطلا اذه نويفرش *أ| الخ

 _- بلجي ءاسؤرااو رابحالاوءا ءاماعلا اوكرتوةضةلاو هذلا | ,.ةنوفرصد ىهالملا

 منم ]عتيل رافقلاو يراربلا مظقي نم نيرظتنم ٠ لك اي ايحلاو دياعملاو دجاسملا يف

 اذه اولض نيذلا فاقوالا باعصاو ءاينغالا سيعن امءاو يرورضلا توقلا

 وا دلوا عومشوا ةيكت يف مئان نم !مةدقسلال نمل ةمينغ ملاوما اولعجو قيرطلا
 اذه1وهب اسح يف نكي ملام ردوص مياعتلل « يش دصرأ قفو نم ٠ ىتح ةحرضال روذن

 ىلع ءامعلا رصتقاو هماوع هلأ اهحلا ني 2و ةيقر ثا كنلاولا يف فراعملا 5

 ف



 دي مب و

 تو عئانصلا تتاف ةءضأب ؛رأأ م تكررت فزلملا صعب يف ةينيدلا ملاعتلا

 ىلع لما ءللأو سرادملا 3 نع 32 لا ةلفغ وأ ع احا ف كر وأملا ب << مدعو اباها

 نم ابوروا تاءرتخم نو دعيسأنلا َّ اف ةيراهغلاو ةيريخلا تايعمجلا ةءذ

 مغارفل ابو روا مدقل ىلا لوصولا ةلادقساب مهسفنا ىلع ادكحو لرقنلا هآرو
 ةياودلا لئاسملا نع مهدعب و ةيماعلا «يدابملا نم

 عبارلا بيسلا

 ةرراجتلاو ةماعلا اهتارعجوا كلام ناضحا تمت !بوروا ما ةيبرت تنته

 نيدلا ديحوت عم نغاضتلاو عطاقللا ىلع ثيقب ول انا لودلا تارو

 اهذاخستب قرشلل تمتفو عارمالا ليبس تيس ينافتلل ةضرع تراص اهند
 اذه هب دست ائيش دجت لو ةيهاسلا وأ ةيبرحلا اهتوش ىف لخادت باب

 ميلظن ::تفتاتو اتراح 0 : كلم لك نم ال ةءاودلا تادهامملا الا بالا

 نم ةيبوروالا ةدحولا ظفح ىلع ابوروا كولم ةماك تعمتحاف !هترادا

 مدملا هيجوت ىلعو ميديا نيب ةيلودلا لئاسملا تبلقث اهم اهل قرشلا س
 رباخ ةيقرش ةكلم دض رماب اومه اذا مارتف اراعتسأو اهتف قرشلا ىلا
 ءاليتسالاو لخادتلا ةملك تمّتو كاذ اذه ىضرا اذاذ اضعب موضع

 ناو كاذف رفظلاب تزاف ناذ اهتاوخا ةيقارم تحت ةلماءلا ةلودلا ثنو

 قاظي ال ام اهواكو اهدودح دنع ةيقرشلا اوفقواو لكلا اهكرادت تلذخ
 ىلعو قافتالا ال اهحابا ىتلا اهتبثول ىرخألا تممأق اهرود نم تبتنا اذأف

 :اساراكلا يف لفلغتلا نم قافولا اهنكم ىتح ايوروا كلام ترجاذه
 نزافتالا تاديتساف لياملا قيرظلا اذه قرشلا كلام تءاطخا دقو



 ديك م اب 6

 ةلود ةدءاسم ىلا ٌةوادعلا تبتناو ممالا درفا نيب ةوادعلا ثبو ةرفنلاب

 اهئارعشت اهو اهيلع !ماليتسال اهلثم ةيقرش ةما ىلع ةيوروا ةلودل ةيقرش

 كولم نيب اداحتا ىرن ال اذهلو ةيلاملا ةليملاب وا ةوقلاب اهتلابح ىف ةعقاو

 نبب الو كرتلاو عودجلا نب الو سرفلاو ءالؤه نوب الو دنذلاو نيصلا

 ابوروا تنك مطاقنلا اذببو راجزو لكاس يراخيو ناذفالاو ءالؤه

 تراص مىطاقتبف ىتُ مهب ولفو أهم موج كوام نيب لخادتلا نم

 ةدحاو اهيلع ءاليتسالا لبسف نيتجظع نيتراق ىف ةريغص ءازجا لام

 ةماكلا ممجل هتمه كرحتل الو هرا لصاحلا رتب كلم لكو ةدبساوف
 كوام داسفا يف ةيوقلا ديلا ابوروال ناكو ٠ يعافدلا قافنالا وا ةيقرشلا

 ةوادع دشا متريص ىتح ةمهوملا بيذاكألاب 35 ةوادعلا عاةياو قرشلا

 ةبوبعم تراص هيوملاو عادخلا .يف اهفظاتب لب اهل مئتوادع نم مهضعبأ

 انوروا تنب ةعبرالا لوصالا هذه ىلعو ٠ قرشلا 5 أم نم ضعبلا دنع

 ةيظعل ١ ءىداملا هذه ىلع امناضحا ت مم مالا 4 رابو كلام دعءاوت

 تراص لب ةوف ىلع ةوق تناك ةيونأث بابسا بابسالا هذه نع عرفت

 نارمعل | عاسلاو ةعائصلاو علا مدقنو ةيندملا ةأملا ٌهدأ»

 يرفلا لوالا بسلا

 ةماعلا راكفا ايلا مسالا ناب مهرأ كفا رشل يف بأ (مكلا ة ةب ر> قالطا

 مالا باعكلا ىل 0 ةظساولا هذه.و ءالقعلا راكفا تي اكاكتحاب

 روبظلاو اعلا ةورذ ىلا لوملاو لوجلا ضيض>ح نم عياقنو مهوبذهو

 امنأو ارا نيد الو ًاهرد مهيار ىف هنت 1 نيب ردم الاجر لودلا تدجوو



 د ع ردا

 نم هكوام فانث قيرطلا اذه قرشلا ءاطخا دقو ءاماعلاو نوررحملا مهاب ر

 تاج ناىلا مهناهذا يف 3 ىتح ره راكفأ ىلع اوظفضفءالقعلاو باعكلا

 تاوجلا ميج نم ءاملعلا تعمجو راكفالا ةيرح تقلطاو ةيبرعلا ةلودلا

 ًانورف لهجلا هقلغا ارا تحأو 58 5 ١ لئادالا ب 0 " تجر 1

 سرادملا مدهو 1 قارحاو ءاهلعلا لمقتل نورئاثلا ىدصتو ةكلمملا

 مالقالا بايرا ىلع قرشلا كوام قيضو ةيقرشلا مولعلا راونا تافظناف

 هاء اوناك أم ىلع باغلأو لا.لاو بر ءلادالبو ناكا ارءلاو د.:طلاو نيصا١تابف

 هاون الا ىلا ىمماريغكاوأ+لا ىتحهمادعاو هارب نمرهاظلا يفنو باةكلا ةوادع نم

 نم هيماح قمحي ًامايق وا اماقثنا مليلضتو هموق ريرغتب اهتمدخو ابوروال

 61 ارم تحت نيررحلا اولعجو ريرختلا ةبر> قرشلا كولم قلطا ولو مادعالا

 أوم ال ميغ ءأو ديسفملا |. ةكساأو كةمسع ءدس و همكم همدخ 2 صاخلا امدعاسو

 كلاملا و ناصت ة ةم#و ةريغ خاورا مش أودعبو راذقلا يف ةعاتلا معالا

 يعرفلا يناثلا ب ننيسلا

 لاومالا بابرا عمج مدقتلا قرطو فراعملا ىلا ةيوابوروالا مالا ةيادبب

 ةريغك دوقن ىلع ةليلقلا ماهسلاب اولصحتف ةيلالا لامتالا قيدانص تفل مبنم
 ريغلا عونصم ىلع ترجح لودلا مهتدعاسو ةراجتلاو لماعملا يف اهولمعتاو

 هقيرطلا هذبب و دالبلاةيلخاد يف ةورثل ا ظفحتو ةيلهالا ةعاضبلاجورتل هترادتو

 ايضعب يابت كلاملا ةيبصاو ءامنغالا مأقم ىلا ”ارقفلا عفترأو ةورثلا تفس

 لاملا اوعمجو قيرطلا اذه نوقرشلا أظخا دقو ٠اهتيلام ةرفوو اهيلاها ةورشب



 د م غ5 و4

 موئانص اوكرتو تاوبشلاو ذالملا يف هفرصأ وأ ةئيبح نطرالا .تح 9
 اولوحو عانصلاو ةعنصلا اوتاما ىتح ابوروا عونصم اولمعتساو عايضلاةضرع

 ينغلا راج وهو رقفلا ملا نم 'نئي قرشلا عئاصلا ىراف ابوروا ىلا مةتور
 ىمالملاو ذالملاب هنع هلاغتشال هنيناب رعشب ال هنكلو

 يعرفلا ثلانلا ببسلا

 الا نوكتاال ةعفانلا مئانصلاو تاعرتخلا نا ابوروا 0 تأأر ا

 ةيلمعلاو ةيماعلا تادابشلاو ةءافاككاو زاينمالا نوناقّنس ءارقفلا قيرف نم

 عارتخالاو نئفتلا يف ةارابملاو ةأر اجلا ةريغ سانلا يف ثعبتل فرشلا نيشاينو

 بابراو 'اينغالاهنم همزتااو هعارتخا ىلع ءىفوك ادرس دحاو عرتخا اماكو
 راخبلا مادختتسا ىلا ةيماعلا ةغعبلا مهب تبتناو فروعرتخملا رثكف لماعملا
 اذه نويقرشلا ًاطخا دقو ٠ ةثيدحلاو ةئيدقلا ملاوع ءلا فاشتكاو ءاب ريكلاو

 هعونصمو يبنجالا ىلع اوبكلاو مللاعأو موكرتو نيعرتخلا ىلع اوطحن قي رطلا
 ىعسأ نع تدعقو مثلا ترتفف رابثعالاو ةياعرلا نيع منع كولملاض هاو

 لامعالا نم طيبسبلاب عناص لك ىنتكاو راكقالا تانب نم مفانلا فاخ
 ةما تالا ةلوادنملا

 يعرنلا عيارلا ببسل

 عايضلل اهتضرعالا ةما نم تنكتت ام ةيمالا نا ابوروا لود ت ارال
 نويمالا مبصا ىتح ايرابجا هئلعجو ميلعتلا تممج تمم ريفا ىلا مالستسالاو

 ميلعتلا ديحوت ىلع ةلود لك تديتعا دقو ' نما ىف نودعب

 يندملا نوناقلاو اهتاداعو اهتالخاو هغالاو سنجلا 57 نيدلا ةمالا تماعف
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 هنع عافدلا تابجاوو كلملا قوقحو ةكلملا ةيراتو ةمالا ةدحول عماجلا

  لنزاطن عسناو اهدرفأ نم درف لك يف هيلودلا ةايحلا حور ترس ىتح

 دقو ٠ ةطلسلا دادتماو ءايحرالا اهجئاتن ةب ك3 بورح ىف اوعيصاف راكمالا

 ىلاماكح الا صعب دانسأ | كلذأ هريص أمو هيف ره ايف ممنوضراعي نيماعتملانا

 م دعو نواهتلا مدر تحن ةيقرشلا مالا تثممان دقو ٠ لوقعلا ءافعضو ةلهجلا

 نم دعاست ةيعمج دقعا ةذئاط ثكرحت امو هلهاو علا تام ىتحرصبتتلا

 لعجي ريماو ينغ لك لب اهترئاد عيسوتو فراعملا رشن ىلع ءاماعلا نم ىتب
 محو رافقلاو دفادفلا سوحو داليلا بوح نع مهدءاقتل ءاماعلا بنذلا

1 ٠ 9 0 : ١ 

 ةضفلاو بهذلا نم ايش نوكليال مهنا ءاماعلا ناش نم نوماعي
 ذك اذللاو ىمالمأ افقو اهولعجو هضفلاو بغذلا ءاينغالاو ءارءالا سدح دقو

 ءاماعلا الا قرشلا رخا ام اولاق تيكبت حير مهيلع تبه اكو ٠ تومبو
 مهب نوم وي اب وروا نم سانا مادختسال قرشلا كولم جاتحا فراعملا لها

 + ميكلام ةدأ ٠ يف ابسرادم رصح مدعو ابوروا ءاينغا تايعمجل رظن نمو

 اوماعتيل مهسرادم ىلا مهدالوانوثعبي هوقرشلا ءاينغا ىأرو برغلاو قرشلا
 ةديحولا ةلعلا مهنا نقياو ممالحا هفس مهايندومنيد روما ابوروا هةسوأسف لع

 منصي اذأم مدعملاعناصلاو لوقي اذأ» ملاعلاريقفلافابوروا نع قرشلارخات يف

 ءاينغالا تايعمج الا ةدام الو ةداملاىلا جانحي ّلكو لمعي اذام جانحلا لقاعلاو

 ةيونعملاو ةيداملا ةدعاسملاو ةيانعلاب اهيلا كولملا هاجتاو ءارمالاو

 يارلا ءاطخ يف نوعقب ام اريذك كولملا نا ابوروا كلام تارا



 نسسحي هب ام مراكقا نمدمت تل ءيضعتنمو يلاهالا نايعا قتاوع ىلع اهرازوا
 مهئار ز وومكولمب ةقفلا معالل راصو ةلماعلا اهاوق ةايحبةيح ةكلملا ىقبتو ماظنلا

 مياون ةروشج الا ارمانومربب الو ًالمعنوث دحيالو ًائيش نوفرصي المنا ميل
 دضع دتشاو هميظع تار تربظ باونلاو ءارزولا نيب راكفالا لدابتبو

 تارادالاولاعالل نوح ملارثكو ابفراعموا مترات تعسناو اهتوق معو لودلا

 ةلاهللا ببسب قيرطلا اذه نويقرشلا ًأطخا دقو ٠ سلاهما يف ةيبرتلاب ةيلاعلا
 نوبي الو مئاهجوو مهنايعاب ةقث ميولم دنع نكي مف ةيقرشلامالا تمع ىلا

 ةقيقحال رهو وهويقرش كلم لكهبرحي ىذلا بلغتلانم افوخءالقعلا ةرثك
 ضغبي ىتح قيدضتلا طوس تحن .هوعضو سانا مكلامم يف غبن اذا مهارت اذلو هل

 ءانعلاو البلا نم هيف أوعقو ايف عوقولانم ارارف ءاهبنلاو ءالقعلا قيرطريغلا
 ىعرفلا سداسلا يبرسلا

 تذفمتاف ةراختلاو رمسلا ةيدنا ثادحا فراعملا ىلع مالا ةيبرت تِتل
 مونع اولقنيل ءافعضلا ضعبب نيجزتم راكفالا لها عاّتجال ةديدعلا سااجلا

 كلاملاو مالا ىلع ثيداحالا رودت سلاهلا كللت ينو ماضحا ثحت اوبرتيو
 ةيناث احورسااملا هذه تناكف نارمعلا خيراتو ملالا قالخاو كولملا لاعاو

 نسح كولملالع دقو لاعلاو باونلاو ءارزولا حورب كرحتلا ةكلملا دسج يف

 نويقرشلاو ٠ ةيدالا موسرأ دم ندب ومنين لوحي * يا م,ملعاوة مضي فسا#ب

 يف يعسلاو ةميغلاو ةب.غلا ىلع ةرصاق مهسااجم اولعجو قيرطلا اذه اوأطخا

 د سما

 تقلا ارهاظ كلاملا اه, تديقث ىتلاىروشل اوءارزوا!سلاجاوث دحا هيف دارفنالاب

 وزانت جس وبسعر
2 



 070000 ري يلا لا لاس

 د ا

10
# 

0 0 9
ا 6-3 م 

 نا يطب هدالوا ناد 

ا 9- لل مارح مين نا 0 ها
يوما 0 مهن اي 

 " ضقكلا 

ات فتم الو 0 .اءل وعم ريغ ماجا
هشلا ىلاةمالا مفعم فا ارصنال ابمل

 ٠ تاو

ت | ترشنو !ددوا تهل 0 يه ه1
 ميج وف بد

0 اورو حاففيف 1 هوو
يا ىالمال نيدلا نأ 

 م 

نم ريثك معزي امكرخ ات !!يف بسلا
 نيدلا نا لد أانوروأ ةأهد لوح نيرئاظلا. 

 نولماع سانلا ناك مابا نارمتلا ميسوتو ةيندملايف ديحولاسيسلاناك يالسالا

ا 4ف ف نأ 3 يذلاوهوه ودحاو ٠ هماكحاب
 نينو نيرصلا ن 

6 هي ابرا ىلع قيبضتلاو ميلعتلا ل 9 نع كولملا 5
 

يموجل انع ءامنغالا لعب و
 باورص نع مهدعاةنو تا

 ارزلأو ةعانصلاو ةراممأا

٠«تاوهشلارسا تح ءاقبلا مها ضرو
تاعو طظملا وراكفالاةيرح كولملا قلطا اذان 

 

 ندملا يف فراعملا 33 :وةعنصلاةايح يف بهذلا امنغالا لذب و ةبقارملا تحت

 كر ةماك تعمتحاو لعلا ةايح فلخ ةلحرلا ىلعةاماعلا ةدعاسمو ىرقلاو

اس ىعسلا ىلع مهالاو ءارزوأأو
ا رات اوققوي نا منكما مدقتلا ت

 اش أايورو

9 ًاءاعو توف اهوعراشب ىح اهدسف أءدشسف
 ىلع أوقدو باسالا هله وكرت ماذا 8

لساحتلا تا نم 4 0 أم
؟دكنالا يق مسج ١ تبعاو نم ٠ ناك ةلاهجل او د
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 نينبلا ةسردم
 ظفاحو ميدن

 5 ةالصلا ىنماعت نا بحاو معن ٠٠ ىضمللا سردلا تظفح ن٠

 كبات تناك اذا ٠ ةرابطلا ةيفيك متت كنزلي ةالصلا لبق :ن٠ ينتدعو

 ةحشار اهل ناك نا اهتحئارو ةساجنلا نيع لوزت ىتح ءاملاب اهربطت نا مزلب ةسجن

 بوثلا ريبظت مزأي يتلا ةساهغلاو 0 بوثلا يف رهاظ نول اه ناك نا اهنوأو

 اندنع ناويح وا ناسنا نم اناك ءاوس ةرذعلاو لوبلا يه ١ ن٠ يه ام اهنم

 لكلا يتوربقلو حورجلا مدو سافنلاو ضيحلا مدو ةيعفاشلا رشاعم

 ءيشب بوالا ثولت اذا تاساجن هذه لكف ةلتبم ديب وا ريزنخلاو لتبملا

 اهنم تارم مبس لسغت ةيءلكلا ةساجغلاو ةساوغلالو زول غي ىنح ربطيال اهنم

 فيكف ةئولمريغتناكاذارمخلا كلذكو نول هل سيل لوبلا» ح٠ بارتلاب ةرم
 ةيلاخ تناك ناو سهذت ىتح لسغتف ةحاراط ناك ن أ ١ ن ٠ امنم ب ا :رابط ف رعت

 بوذا ىلع ءأملا بصتنا كييذكي واجتلازا كلذظ ىلع ساغي ىتح لسغتف ةحارا | نم

 قب رطلايف ايام ناس الا ناك اذا م ٠ ة.ساوغ | سه ذت ىتحةس اغلا هل سهلا

 نيعلاب ىري شاشرلا ناكاذا ٠ ن٠ هب وث سحني له شاشرهباصاف لود ناويحو

 ' ح ' هلع ىقعي سي الو كري الناك اذاوهلسغمزلب وسفن دييلاب سوي و ةىيحصل ٍ

 نم *يثءهباصاو دكار ءام وال حو اهيف ضرالاو ءاتشلا نمز يفناسنالا ناكاذا

 ال ناسنالا نالاس# ناك ناوهنعيىفءياذه لثم ٠ ن٠ منصي اذام*املا وا لحولا

 بحت تنكاذا الاكالذ لس انمزاي مو انع ففخ عرشلاف هنعز ارتحالاهنكو

 قيد



 م
 ءام دجت لوا لسغلا كيلع رذعت اذاو هلسغاف امئاد ًافيظن ىقبب كبوث نا

 ينل اذاو ح. ةييسص ةالصلاو لحولا رثأب لصف هوضولاو لسفلا يفكي
 هناف يفلا هبدصب يذلا ءزجلا لفي : ن٠ منصب اذام هنم يش هباصاو ناسنالا

 ىلع ٠ ح٠ ناسنالا لفسا نم جرالا مح هدكحن ةدعملانم جراخ هنالسن

 رثا لوز. ىتح ضمضت" نا ١ كبنكيوم : ن٠ أضيا سجن للا ريصياذه

 اه لب ال ٠ ن٠ ًاضا سف ناذالا ةسوو لريعلا ضمرو حل هزم يغلا

 هتحئار تناك ول لب ةبيرك هتعتار تناك ناورهاط كلذك ق 7 نارهاط

 يف صمرلا ناك اذا امئاو ندبلا الو بوثلا سهني ال رهاط هناذ ةرذعلا ةعئار

 ءاملا نيب ًالئاح نوكي هنال ءوضولا لطبب الثل هلسغ كمزاي ءوضولا لبق نيعلا

 هجولل هوشم نيعلاب راض هناف الئاح هنوك نع الضفو قاملاوا نذجلا ةرشبو

 ررضتب الثل ماهتسالا كمزاي ةتار هل ًاقرع ًاناقرع تنك اذاو ياناوأما

 702 يسال نيويح رع ًاضوغبم نوكشف كتتارب سانلا
 كندب فيظنت كمزابفةبعص أضا رماثدحيو ماسملا دسي دإجلا ىل ىلءقرعلا مارت

 ةفالدا ةيدلإلا تازارفالا لسغ نم دب الو أيقتسم يدل+لا سذنتلا نوكمل

 بوغلا ةثولملا ةرهاطلا ءايشالا ىف نواوتن النا مزلي و ٠ ةحععلا ىلع ظفحتااوندبلا

 سانلا رفنتوةىصل ابرضت بايثلا ةخاسوناف دسجلا وو بارتلاو نيظلالثم

 ءاودلا ىلع ةرهاط ةفيظن كبايث نوكت نا مزايف ءاردزالا هلا اح ىف كريصتو كنم

 امءاضقل دهقن نا كمزاي ةجاحلا ءاضق دنع ةساحنلا نم زرتل ا لجالو

 تاب اذا لوبلا شاغر كبيصب الل ضاحرملا يف وا ءالخلا يف ناك نا

 كبايث سنف لويلا كيلع دري الثل ميرأأ بم يف دعقل 7 مايق نم
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 نيراملا يف ناكامرو مللاعن سمنلو سانلا يذؤت الثا قيرطلا يف لبت الو

 لوبلا نا ىلع ةروعلا روئسم تنك ولو كيلع رورملا نمىبمتستف ةأرما
 كلذأ دعم لم يف ناك اذا الا مهبلا ناويحلاب همشلو ةحاقو قيرطلا ف

 :٠ ن٠ سحنتي له ةفظنلاب بوالا تواتو تماتحا اذاو* ح٠ هب ساب الف

 لسغي امناو مدنعرهاط ءاملا اذه نال سجنشي ال هناف ةيمفاشلا دنع اما
 لزا ةيفنحلا دنعو سجن هنال هلسغ سي ةكلاملا دنعو افمظنت بوثلا

 كيلع سحب يىهذم لك ىلعو كرب ًافاج ناك ناو لسفي ًايرط ناك

 : جوزتل امدنع كلذكو ءالاب كرمشو كدسج عيمج مت ناوهو لسغلا

 الو ةالص كل محصن ال هناف لسفلا اكيلع بحي كتجوز تعضاب اهاك ٠
 الحلا ىف تببلاب فوطت وا فمصملا ىمت وا نارقلا 2 نا كأ زوجي

 لسفلا ةين يف لوقا اذامح٠اهنم ريبطتلا ةينب ةبانجلا نملةغت نا دع

 ةرامطىملا رقتفم ةحابتسا تبون وا ربكألا ثدحلا مفر تيون لوقل *ن'
 هذهو ١ حا كتبانج ىلع تيقبو الطاب لسغلا ناك ةين الب تاستغا اذا

 اماو يمالسالا اننب دماكحا نمهذه * ن٠ يبحاصنيمحرو سراب هزات ماكحالا

 بجاولا هماعي وهني دروما هنعذخاب اينيد اسيئر اهنم لكل ناف نيمحرو سر
 اهدسجفيظنت اهيلع سديف كمزلت اك اههمزلت ةيدايتعالا ةفاظنلا امنا هيلع

 مدعوا,تحص ظفح لجالا. بايت فيظنتو تيبلا يف لاستغالاب وأ ماملا يف

 رسأ سفنلا ناف بايثلا نسحو ةفاظنلاب اهسنا سنتالوانم سانلا ررضت

 ةبيركلاحئاورلاو ةخاسولاب ضبقنتو بايثلاو ندبلا ةّئيه نسح نم هارت و
 دنع ناسنالا دنع ام نسحاب ليمتلاو ةفاظنلا يف طرشب سيل ني.دلاف



 ليبقلا اذه نم مزأب ام ىلع اج,ينت نا كمزاي و ةماعلا سأ اجلا ىلا هجورخ

 هداشراو كريغ من نم كعنمي ال ا كالثم ناناسناو كنأطو انبا امنا

 اذاذ ةماعلا سلاجلا ف تمد ام ةفاالا ىعاود ىلع ظفاحت نا كمزايف

 دعبو ةسينكلا ىلا لك بهذو 7 يىلات ,هذ ةدابعلا تقو ءاج

 ة.ادملا قوةحلا ناذ رارضا الو رفانت الب مكااغشا لوانتل نودوعت ةدابعلا

 ىلأهت هللاءاذ نأ ينالا سردلا يف كل اهئيبأس ةريثك رومأب كيلع ىفغل

 تادبلا ةسر لم

 ىلمس اهتنبو هصفح

 أوسحلبو اه ويل لو هل شوارع

 لايعلا موده فلس لب را تشل ي لا لص لستم لكذ
 ميطحتو مييعلطتو كوب مودع ىبسغ دحأو تشمل 0

 ىدهاشت اهدعبو ةلاسغلا ]أ ميل #فت كتاوخا م يببجتو بنج يف

 نسحا هد ه.دهأشل هيك هلو يبصتو تشطلا يبدقو هم ةبوشب كدبا

 سجدت هيم هيف ىطحت ام لكو تشطلا يسجنت هدكّش ختلمع ام اذا

 ىرشنت ام لبقو انتبقر يف همنذو هلاطب هتدابع ىئبتو توبا موده يسحشاو

 ابملع ىبصتو دنا يفز او دبا يف همدحلا يلنت مف مدهاشت كوب مودخ

 (عمت همدمهلا ىكسن همم ةيفن> ك دنع ناك نا الأو تشطظلا نع هديعب ًايهو
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 نسحا ليسفلا لبح حسمت اهي رشنت ام دنعو اهيرصعتو هيلع هيمايرجت
 دعبو اهخعويو اهسحني ريفاصع خو ةيلع وأ م ودهلا صوعي بارت هيلع نوكي

 هردنجلاب ميل شيكت الو بيط مهب ردنجت ةردنجك دنع ناك نا اوفشني ام
 نسحل مهليشتو هردنحلا دعب اووبتي ل مهيلع يربصتو مأوق مهيب ودن نسحا

 7 هسحو مر ىئبتو هب وطرلا نم اونفعي نيبرط أهو م.يطح ام

 نسح ارامل ضيبلا مودحلا يلطحو مهدحول مييظح هغوبصم موده كدنع

 ىلع ريرحلا الو خوجلا كزوج مود يلخيو ٠ هغابصلا ميلع مصنت ناك
 اهب يثميو ردكتت نسحا بالودلا كيس اي ليوط قودنص يف اي اهلوط
 .راصيقلا ىلسفت أم دعب ىدنفأ ناك ناو ىانلا سو كيس هنت اهو

 يسوم كك دنعو ٠ مهليشتو هفيضن هجاح يف مهيطحتو ميركل

 لاما هحاح الو ةعقب مهيف ناكن او هشرفلاب مبيحسقو الا مويضفنن

 نيرشعو هعب رأ أهو الايشيبابعت الوهيطيخم قتف الو ط رش مهيف تيقل ناو

 هموده يضفنت علظب أم لبق و معلأطو هج يي ىاح كزوج ناك ناو طاربق

 همامشلا يز اوهو الا كدنع نم علطي يشبع الو مهسنإل وهو مهيحسمو

 وا ليدنم تاه كل لوقي يثبلختالو هل هيريغت ختو ليدنملا ناك ناو

 كبحي هيلخ كلقع نرم هلك اد ىلمعت يللا تنا ٠ صيمت يل يريغ
 هجاح لك ىف هل هتفتلمو هفيضأ كفوشي ال لحكلا يز هنيع يف كظحيو

 هفراع ىقبت اهل لوقا ناش ىلع شاممزلي ام الو هلك اد'ابمزلي هنونحو ٠ س٠
 روما نم كل هلمعا يلا لك يقنب اي ىلس اي ينوش ٠ ح٠ لجارلل هيلع بجاولا
 كسبلل مزاللاو كدالوال مزاللاو لجارلل كيلع بجاولاو هبيترتو بيلا
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 ظ هماسم تنا نيدلاب قرآفن سب كيز اهيز اهناف هنونحل هميلعت مزاي كشرفو

 15 كدحول هيفرعأ كنيد روما [يرم كل هلغا يلااف هينارصن ايهو

 در ميا ناك ابماو سيسقلا نم ين ريب اعتتب أيها
 ءودهلسفت هحيار شأيه ام ايه ٠ ح ءانيز اهزوج مودهربطت مزلي ىقب ٠س:

 ىل بجو دهماسمو هينارصن يشريف ام ىلسفل اف بيطامفضتنامزلي وه آاهزوج
 هس شايهأم ه,هدنعوهسجن ىقبتهجاحلا | دنع تناك ناوهسفن فضني دحاو لك

 تادمتل دعقن ال سب س ٠ ىتنب أي هيمومح يد هفاضنلا اماوهنيدو ىح لك

 هيل يلغاغنل ٠ ح٠ اهنم ظافنا موقا يبنلاب فلحا اناو هردّملاب فلحت ايه ضعبايو
 ىجل اي تنا ينعي هنيد رق ىلع فلحي ناسنا لكو هدك اهنيد وه ام يتبيبح اي
 هللادبع نبا دمحم انديسهمسا يل لاق ايوبا شوم لامأ ٠ س :انعاتب ينل يفرعت
 ةنيدملا ىلا اهنم رجاهو هكم يف دلوناو برع ينلا ناك كملعا امل«.
 انماع ىلإاو نارقلا هيلع لزن ىلا وهو جاححلا هوروزي ايف هماقموهرونملا

 يف ناخ الو هيك برك أمهرمعو انئدد رومأو حلاو هاكزلاو موصلاو هالصلا

 ليمج ميصق نراكو انير اهيلع هل لاق هجاحانع نالوا
 لوط دمق هكتح نم ملظت ام هبيعلا رمع هلاح دق ىلع ناسنا لك ر شاعي ئ

 ناك ام براحي ناك الو هبيظلا رومالاو هفارظلاو هفاضنلا سانلا لعيب هرم

 نيمادخلا 0و لكاو ديبعلاو راغصلاو ناوسنلا 8 دعقب ناكو هيلغب دح

 هضف الو بهد الو سولف لخي ناكامو نينايعا سانلاو ارقفلاو ديبعلاو

 نم زواع يثناك ام هن ال هحاح هتبب ىف يل الو سانلا ىلع اهرفي لا

 هلاطبلا رومالا نع مرف اببر فرعتو ف سانلا زوأع سب هجاح ايندلا
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 الو هتراجل ملظي راج الو هقيفر يذأوي دح ال هلاح ىف دحاو لك ىثميو

 يز اوريسبو تلفلاو لتقلاو ةقرسلا اولطبيو هبحاص ع1 وخي بحاص

 الو منم دح يذأي ناك ام هلوجي اوناك يللا ىراصتلا ىتح تاوخالا

 سانلا ىلع هبنيو بيطلا مالكلاو ولحلا ناسللا مراكب ا مييلع بيعي

 الو ريصق وه الو ليوط وه ال دوس هنويع ليغ ناكو ميذؤي سدح ام
 اذاو ناسنا لك نم يتسن ناكو ىثشاأهأبب لو ب نيمح الو فيغ

 عي ناش ىلعو منم هدحاو يف هنيع ليشي ام هسلجم يف ناوسنلا اودعف
 همادخلا دعاسيو هفيرشلا هدباب ههمنلا ىلحي ناك هسيوكلا رومالا سانلا

 ىتب ُتيسوشو هدياب قوسلا نم هتجاح بيجيو هدباب هبوكرم طيخيو

 وه هتيب لهاو هسفن مدخي وهو همدخي ليربج انديس ىتبب 3
 اع كيل هدك ,نرم فظلا عبط الو ادك نم نسحا ىقبب جيار
 بعلي نيد اهل ىشناك ام ناانم هدحاولا نسحا اهيسنت ىوأو كيبن تافص

 كمادق نييناتلا ابنالا ةريس بحي دح ناكناو هجاح لك ىف ناظيشلا اهب
 نغ موي * ةدايساو انتكربو ريخ ميلك ند“ حا مهنم دحاو ين ىبيعت يعوإ
 اد نسحا يرفكت ةماكب هيف يبيعت وقل ىسيع انديسهنونح كللوقث لود

 || هيشم ناكو ليجنالا همسا باتك هيلعل زن انبرو دمحم انديس يز اندنع يبن

 | مهفطالي و هوفرعي ىلااب سانلا يطاخي فيطل ناكو انعاتب ىبنلا يشم يز

 انبر هعقر ام دحلو انبر بضفت هجاح لمح الو دحرتش أم هرمسو يوق ريتك

 هبيطلا رومالا مميلعت ن نع مجر اأو م.وتحييصل الو للا ف ظعولا طب ماسلا

 يف بيعت هنونح تناك اذاو س٠ رفكي نيماسم أي انم هيف بيعي يلااف
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 يلإاو قح ىلع ايبنالا لك اندنع انحا يتوش ىقب :حا رفكت انعادب ىنلا

 انديس ىز 5 انديس يز دمحم !نديسوه ارفككي مهنم دحاو ىف بيع

 هقشل أهو ملك ملك مج ن نماونو ايينالا نم هريغ يز مهاربا أأ ليس ىز ىسوم

 دمحم انديس 8 ىسيع انديس شونمأ» ءار الو ىسوم انديس اونمأد 1 دوبل

 لك يقلب نوه دم ايس شلع ا ع اند مس 000 ىراصتلاو

 تناال كنيد ىف بيعت وه الو اهنيد يف يبيعت نا هيلو هنيد ىلع ناسنا

 اوريصتو ضعب اورسؤم سبو همأاسم ىقبت هحيار | ايه الو هيئارصن ىت ةمت هعيار

 ةطايخلا يف اوماكتا للتو كماعا ام يز تنا ىيلخ هدداف َهْلَ ِ يداعا

 كيد انبرو هنايدللا يف شوماكتت الو تدبلا ةجاحو ييدماو هربالا لغشو

 بدالاب تانبلا كتاقفر ايو كيلخو كنيع ىحتثا حور ٠ كرعطل و ىتنب اي

 ه4نم نسحا شيف أم لاكلا اذ نسحا همشحلاو

 هيباسحلا لوصالا يف هينسلا يللاللا
 يدنفا دمعت رهاملا لضافلا 'هعضو باسحلا لع يف سيفن باتك وه

 لوالا هزيللا عبط ىبتثا نازج وهو ةيلهالا سرادملاب ةضايرلا عم يرش
 ةعضوةهنأب يف ليلج تناك وهو هعبط راج ىف يناثااو ةفيعص 5 غلبف هزم

 هب لعج دقو ذيمأت هلع ىنغتسي ال هب ىنتعم الح اءضو فال : ةرض>

 حاجنلا قرم ةديرج ةرادابوةي ردنكسارهفلّومفرطب عابي وهواغاصاشرف ١
 هفي رصت ليقهياعلوصحلا باسحلا عش لغتشا نم ليعف عيبلاتايبتك ريشأب وارغلا

 « مدن هللادبع رف
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 جاتسالا
 ىلوالا ةنسلا نم رشع سداسلا زج

 ٠1١8 ةنس روتاه ؟8و 17٠١ ةنس ىلوالا ىدامج ١ ةاثالغلا موي
 امله5؟ ةلس سعسد 5 قفاوملا

 فو نم ةحيصنلا ٌلبَب ان
 كارا ينكلو تيبنت ةييصلا تعم“ اذا ىتح تماس يقرشلا اهي

 ظقانتم تاراسب ىدالم ك ذاف ةاعدلا ةءاك تذلتخا دقو آن اغوهدم اروعذم

 ةلثام ىلا كب ةلئاملا كلتءيبطو نيقفانملا نيب ددرتم تناو ةبراضتم راكفاو
 لمافالا ىم ًاقيلا كنارخا نمدقلمم قاف سانال » ًاقرشو باع سانجالا
 ءافابلاو حالصالاو حالصلا ليبس يف ملاوما نوقفني نيذلا ءالماو ءالقعلا
 ذاتنالاو :ليسلا هاوس لا 300 مسفنا اوماقا نا

 بحأ هيلا ءلا مراكفا ن م دارعس الا ىلا 0 ثلا هناوحا

 هستنأ ام ضءب كلل نإباو نحيام ردقب كمدخيت نككأإ اد نك

 راس مسا : ندعتظصملا كلاعضو اياذخ نم م هقشتكأو هناوخا 2 نم

 مدحلا كنمدتت ايلع يندد ةدعاف ة:ذختا ام نسحأ - هوسلا ثيفدو

 كنواعت كدالب راعل ههضت ساسا لضفاو ٠ نآفلا لها نع دعبلاو نوكسلاو



 دي مج و

 ةروث ىلع فوقوم مدقللا نا نظن نا كايا ٠ مدقثلا قرط ديبهت ىلع كيخاب

 ىلا كداساو كلضا دقف لمعلا اذه كلل نيز نم ناف ءامدلا اف قيرت
 عمجو تائيندلاب رفانتلا كرتو ناذضالا مظق ىلع الا مدقنلا فقوتي ال ٠ ريغلا

 ىلع ةيبرتلاب الا كلذ نوكي الو ةيقرشلا سانجالا نم قرفت امم تيبتشلا
 ةدححو ىف روآت نأ عمجلا ارب دصقلا س ءأو . قالخالا مراكمو بادالا

 4ع ف يف يسال هنأش) نأ د 3-2 8-5 نع 0 امزحزم بناجالا

 ني كدعب يق أ, نا ساس الك 1 ام لاعالا ن ه لمعاو ب

 لاق سايلا اب تاخد ناكناذالاو ٠ سراغلل لضفلاو ىنجث هربغل سرع

 مالا ستسا مدقتلا لدال ان اظناق كدعي 89 ءاج ا ظنوا ١ ه تنأ

 وا ًايسرافوا ًايدنهوا ًايكرتوا ًايروسوا ايرصم تيار اذاو ٠ ةلذو فعض

 ًايقرش ىرتو ًايرصم نوكت نأك قرش سدج نوب و كندي ةرفنلا عشوب آديرغم

 لكاي نا ديريو هريغل لغتشي ريحا هنا عاف يكرتلا وأ يروسلا نم كرفني

 ريغلا ىلا كماسا نا كتورأب وا ةنتفال كجاها نا كمدب ًامدترم هزبخ

 بصن كرش الا وه اف ةيقرشلا هتدحلو ةيبرعلا هترايع كنرغت الف٠ هقشاتشب

 رادهالاو لاهالا طئاخ اظعوو ًاسصن هيمسإ ام برضاف هب داصتل

 اف هريغ وا يسرافلا وا ئرتلا وا يروسلا كيذا ةبحب كسمتساو

 تنك اذاو ٠ ملاوقاو نيمتطصملاب كرارتغا الا مدقثلا قيرام نع كءجرا

 مثالا يويدخلا كريما قوقح نم قح سأ لوي لرد 9535-5 رصم يف

كيوحو هود ضفرأف كتالذ ىلع وقوم كحلا ص 8 كصمثوبو
 أنا 4م كموقر 



 د سا

 الماو كريما ىلا دايقنالا لبجب كسهقتساو نيبمودع لب شاذ عدا وه

 كلل فرش الو هتطا. ةايحب الا أل ةايح الف هتم دخ يف صاخ أو هبحب كنطاب

 اي روس عيطتتس ايكرت تاكل هةموكح ماظنا نيظفاحلا هئارزو فرشب الا

 مطفو نوكسلا ىلا انتجاحب اهرك ذو مع صتلا اهل لزباذ انها كرمي ايروسوا

 ٠ اننؤش ىف ريغلا لخادت بجو ام 3 نع اندعبو ةيلخادلا نتفلا قورع

 كدالب نطوةسا ىبنجا ةلماعم *يست نأ ىلع شيطل ١ كلي تا كاباو

 كدالب يف نطوتسم لك لماع لب كدالب ىلع رامدلا يلهتف اهب زاتجاوا

 ىوعد الا قرشا ىف اهلخادن نع راذعالا ند ء سمت الابو روا ناذ ىنسحلاب

 نافذ ةيندملا تايرورضو نارمعلا داوم اهعاما مايقلل ان دادهتسا مدعو انني
 ْش : ِ 5

 تأ 2 ىلع اهتدعءاسو اهاوعد تيوق دقف كدالب انطوتسم ايبنجا تادسأ

 نم هريغ / كاملىتسي وا كئاطاس يف نعطي نم تيار ناو لخادتلا

 قرثو قرشلا رش ابو. ٠ ةنارقو ايست لت ناز يبنجا هن العاذ نييقرشلا

 رجا هنأف هنم برقث الو ىفالا نم برقاف اذه لاثما ال هكلام ددبو ةعمج

 نوكسلاو ودهلا ءوزأ كييلع رركا لازا الو ٠ ةمقلو بوثب حاورالا عيبب رجتي

 دخلا 5 نإللاو قفرأا لاعتساو بناجالاو ءابرغلاو نيينطولا قوةح ظفحو

 ىلع اهتورث تففو يتلارصم لثم يف ةعارزاا مدقتو ةمنصلاو لا :أايحا ىف

 ف يبين نوع قرشلا لضافانازعاو ٠ وتب رتةمدخ

 ىف اضعب موضع ر زا دشأ نوحاني منحلو 9 'ارصق نا ادامه ىلاوا ان وروا

 ملا عدو هانبالا مياعت يف دوتجاف ٠ ىرتلاو ندملا يف اهريثكتو ميلعتلا لاحم متن

 دهاش الوةدر ا نم ريخ هيماعلا ةثعبلاف قرد ثلا فرغو سنجلا دجيلاطب
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 قرش لك ىل أ | | يتويصل هزه ٠ م سا ةوذ نم هدهاشن اعربك ا |

 ذو ند ةويصنأا لبق اءأو اقوا الار 7 وا [ىهسم وا ك6 ا عا

 نينبلأ ةسردم

 ظفأحو ميدن

 ةيندملا قوقحلا نم اًئيش ينماعت نا يضاملا سردلا يف ينتدعو ٠ ح'
 دق كارا ءن ةميركلا سشتلا هب حاج لضفتف يقال دمتسم انا امو |

 غي كراكذا كاكتحاب هيلا تلصو يبدأ روط ىف تلخدو كراكفا تقرت

 ةلاهجلا نم ميلقنب نيمئاقلاةذتاسالا حابصمب ةرونتملا ةذمالتلا كناوخا ر اكنا

 ممرتحنو كيماعمو كخايشا من ردق فرعت نا كيلع نوف ةملاعلا ىلا

 كناوخا قوقح ظفحت نا كيلعسجي اك اوباغ اذا مهيلع ينثتو اورضح اذا

 ربطو ىرخحا ةسردم #2 نيماعتملاو كتسردم 2 كعم نيذلا ةذمالتلا

 سوردلا يف كيلع امدقئم !دحا تبار اذاف كسنج ءانبا ضغب نم كنطاب

 ٠ هكردتل دحو هب عفتنتل حاجنل ا هل ىنمت هرارضايف ىىستو مهدسحت نا لدبق |

 ركذ ناو ريخب رك ىف فطلتف كسنج ءانبا نم دحاو كماما ركذ ناو
 يف هدجو هتلئاع فرشو 5 هيلع كابس اهعفداف سئاعم هل ريغلا |

 ةاصولا تعطق دقف كاخا تممذو ريغلا راكقا ىلع تيرج نا كلاف هريس |

 ىتمكراكفابو كب ملي وبف هنمو كنم ربغا تنكمو هنيبو كنيب ينل

 يناسنالا عملجلا « ناف امكريغضغبل اقيرط كيخال كتبحم لمحت الو

 يا تالا ااا اا ايازمت سج لك عافت أو هدودح دنع 3 فوقوو سانجالا 55 0
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 سانجالاب اصوصخ كدالبو ًامومع قرشلا ء لم دقو ةماعلا هدئاوفورخآلا
 فراعلا ةلماعم سانلا لماعت ناك مزليف قزرلا سامتلاوةراجلا فلخ ةلقننملا

 ررمم يف عست الو ةينطولا صئاصخلا ظفح ىلع صيرحلا ةيندملا قوقح
 تكسنالو٠ كنم ريغلا نكَيو رامدلا كناوخاو كسفن لعسلجت الثل ريغلا
 ًاسردم نوكتل كتذتاسانمو ينم هماعتل ام لك مههلعتو كناوخا مصن نع
 كفراعم منت اهنم نيفوختملا وا ةسردملا لوخد نعنيزجاعلا مت اهنا

 اضر بالجتسا ىلع صرحاو ٠ مملعتلا نكاما يف كعم ملوخد لع كباد او
 امهبلط ةباجا يف عارسالاو ف ىف فطلتلاو امهعم بد أعلا كيدلاو

 اهدحا كرما اذا لب هب كنارعاي رما نم روفنلاربظت نا كاياوهناهركي اع دعبلاو
 كسنح ءانبا لعام رياغم وا بدألل افلاغم وا هب وا كب ار هتارو رماب

 الو ٠ ررضلاو ببسلا نييبتن هدر يف فطلتف كتقبط دح نع اجراخوا
 قيرط كلساف راعل وأ ةذخاول ابجوم هتيار ناو امبب اصاخ الم ل مب يآ
 تار اذا الثم الوبقم ك اجر نوكيل عوشنلاو عوضخلا عم 0

 شابوالا ةداعو عاعرلا ناش اذه نا هل لقث الف شام وهو لكأي كدلاو

 هل لق لب ةنشخلا ةرابعلا هذه هنيبو كنيب أم تعطق ارو كنم هرفنتف
 دوبشلا درواو ةيمشق يف صخن عم مفارتي يضاقلا دنع ناك سانلا ضعب نا

 دوبش ناب هضراعف هاوعد .ضحدمل ين ةنبيب هىصخ احن هاوعد ةحح لع

 ةئمعن هل كح هدوبش ميرستبو ةلادعلاطةسم اذهو قيرطلا يف نولكاي يفنلا

 قيرطلا يف لكآلا نا تماع ام تقو نمو اهلطبي ام دوجو مدعل هاوعد
 د ايش تلكا ام يضاقلا دنع ناسنالا رابتعال عيضم ةلادعلل طةسم



 د سد و

 يناف قيرطلا يف سانلا هلكاي يذلا ؤيطبلا بل تيرتشا اذا ىتح قيرطلا
 ارما هنم تبار الك اذكهو يتلادع طقسي الثل ايشام هلكا نم يبحتسا
 نوكتو هكرتل هبلتي وهو سيعلاوأ ميلا نم هيف أم ,يهشت ف فطأت افلاخم

 راصانت ر يذلا هيلع عينشتلا نم سفنلا يف عقوأ ةروصلا هذهب كتحبصن
 0 ةصاخلا كروما ين كيدلاو رشتساو٠ لعفلا ىلع ةارغا

 ريغ اهتار اذا اهتروشم يف امفلخت وإو امهلا تييلا رما عاجراب رورسلا
 7 كتروع ابناف اهرارسا ظفحاو ' 5 نع لودعلا نع امل رذتعتو
 اهدجيطوبرم ىلّوالا كد ناف امي ويعرتساو ٠ كيلءاهراع ناك تربظ اذا

 لالجاو اهيايث نيسحتب كعم اممفراف ةبترواةورث ةجردل تعفترا اذاو'

 اههتاوفهنع لفاغتو ٠ كبويعل عبتتم هب كربعي ام لك نع اهداعباو اهردق
 ىلع صرحاو اههدر ىف فطلتف امهيبنت .لرم تنكت اذا ىتح كعم
 ٠ ةدحأو ةليضف يف سنها عومجم نوكيل لئاضفلا هذه ةذمالتلا كناوخا ميلعت

 سانلل تماءو ةبذك بذك اذا لجرلا ناف كلاوقا يف قدصلا مزتلاو
 ايزك دعو قدصلا هثدح ردهاو هرابتعا طقس ةيناث بزك اذاف ةومقرل

 قدصلا تلق اذا ينا ٠ ح ٠ هنوقدصي ال مناف رما ىلع مل فلح ول يتح

 جوريل بذكي نا بحي ناسنالا ناف يروما "ىلع لطعتت ءيش لك يف
 ناف مهلا يف“ ءاظخلا نيع اذه ٠:ن ٠ هتحاح هل يىضقيو عماسلا دنع همالك

 ةياج فيس عقووأ ىتح بذكلب هيضقي ال ام قدصلا يضقي ناسنالا
 ول مانمل ناك ام قوفي افرش سستكا هناف قدصلاب هرارقال اهب لما
 ىف حدقي ال زا هلايتحا ناف هعئاقول لاتحا اذاناسنالا نأ ىلع :بذك



 د م 4/١

 يف رثؤت الف اهلوصح ردني عئاقو لايتحالا بجوي ام ناف ىلكلا هقدص

 ءاضقل بذكلا لاهتسا وههنع دعبلابولطملاوهموق نيب هتعفر يتلا هرملا ةداع
 ةفئاط داسفرال وا ممن ءاضغبلاو نتفلا عاقيوال واسانلا شغل وا هب راطوالا

 كيخا رتافد قرست نا كاياو ٠ ناسنا لك دنع جيب وه ام كلذريغ وا
 صوصللاو ةفرسلاناسنالا بويع مجنا ناف هب صنخب امم ائيش وا هتاودوا هماق وا
 اهنموةخرفلا ةةرس ىلا ةضيبلا ةقرس نم لاقتن الاو دوعتلاب ةقرسلا تفلا امنا

 ةليذرلاهذه نم كسفن ربطفتويبلا ىلع موحملا ىلا روثلا ىلا فورخلا ىلا

 كنال تنا هنخت الف ءيش يف ناسنا كناخ ول ىت> ةنامالا ىلع اهد وعو

 كلذدعب صقنلاو ميلا, ىضرت يكف هيف صقن هنإ تماعو هلمع تمبقتسا
 ءايح ةلقمتشلا نا ٍلعت تنا ١ن٠ منصا اذام يناوخا دحا ينمتش اذاو :ح٠

 همس ةلباقم يف هتمتش اذاف سانلا نم نودلا الا هب ىغري الو ناسل ةلاذبو

 ءارتفاومتشلا يف عسوتلا ىلع هتضرحو كيلع هن ارجو هتبتر يف هتيواس دقف

 هتكسنو هلجْفَت كلناف رح توكس هنع تكست نا نسحالاف كيلا متابقلا

 ال ام هل سمتلاو ههجو ف شبو حامسل اب ردابف كيلا رذلعا اذاف كنع

 ًابيبح هريصتو هعم كفظلتو كملح ريسا هذخات كنافراذعالا نم هسمتلل

 ةسردملا يف تنك ول ىتح ةينأث ةرم كمتشا دوعب الف اودع ناك نا دعب

 دقف عجر ناف ايناثو الوا هعم حلا لمعتساو طباضلا ىلا هاوكشب ردابت الف

 كسيئر ىلا كرما مفراق بدوي نا ينبني اهيفس ناك رمتسا ناو هتمغ
 هركي ريغلا ناف كل كريغ تش هركك اكو ٠ ءاشي اب هبدكوي هعدو كرما يلون
 قح ريغب دحا لمع مينا وا دحا ىلع كناسل ليطت نا كاياف اضيا هل كمت



 دى مو

 لعجت وا هنم اًماقتنا هرضيو هيذويل ناسناب اناسنا يرغت وا هيلع عينشتب وا

 رزع ةييفتسم لاح اهناف ريغلا را.>ا هل لقنت كريغل سوساج ةلزنم كسفن

 بسحوأ رش هاقثا الا دحا هماكب ال ضوغبم لذرتسم اهيلوتمو ناسنا لك
 كارا ٠ ح.:هباد اوهتاذ يف ةبغرال هرشل اعفد ىنسحلابلءاعينا ةصيقن ناسنالا
 ةيئادتا نيب ىتش امولع نوماعي نيماعملا نم كريغو سوردلا هذه انماعت

 لضافالا ضعب نم ردصت روما ضع, هركأ ينس رغص مه ينكلو ةيلاعو
 ركذ ناف يبا عم نورهسي لا ىلا اوبستنان م انا ضعبعمسا اما اريغك يناف
 هل اورتفاو تاثس هتانسح اودعو هولهجو هريس اوحجيت معو ملاع م مدع

 لعتلاب دوصقملا لهف ججثا قيرطلا نك هدرب و أب ومعو أب ونذ

 ناك اذاو هقالخا ىف يف بلا رمثأت مدع عم اماع لم ابارج ناسن الاريصي نا

 هترع تعاض دقو مل ةحاح ياذ ةروصلا هذب, ناسنالا ريصي نا دصقلا

 !ءملضاف لكيف ادرظم ارما سيل 'هتركذ امنا ٠نا هعب ماعلا لم و
 سفنلا ريكو لصالا ةءاند هيلع حت ملقا لك يف نادرف وأ درف دجوي امو
 | اتوقمم هارت ةفصلا هذبب فصتا نمو هريغ لهجيو هتاذ يف هيلاعلا 0 نا

 لحتومهو الا اماعم رن ل اننافالاو لهاب هل تسيل اب هسفن ابلاطم سانلا ني

 هطلاخ نم لك اهتشعي قالخا هلو فراعملاو بادالا اهتغاص ةيلح نسحاب
 رمالا اذه مبق هماعل مهف ةعيقولاو سانلا مذ نع لضاف لك دعب دقو هرشاعو

 ةرم عقل نا كاياف لئاذرلاب سبلتلا نم ريذحتاو لئاضفلا ميلعتل هيدصتلو
 درف ىلع ةمالا سيقث ناوا مالا حاورا مه نيذلا نيملعلا قح يف ةينأ

 ريكتسو سانل ابكطالئخا مدعو كنس رغص الا كلذ ىلع كلم امو اهنم
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 ن.احم نم ىرتو هاماعلا سلاجم ىف لوخدلل لهأتنو ىلاعت هللا ءاش نا

 قنحي ام ةليضف لكب مهسبلتو مهلماعم نسحو مهيادا فئاطلو مهنالخا

 دقف هجوتلا يف يل صخرت نا بحا ٠-٠ نالا كل هلوقا يذلا اذه كل

 ام سردلا لعج نم سأب الن. ربظلا تقو هدنع نوكأ نا يدلاو ينرما
 كل مدقاسو دبل كاع عبت أو هيف ام ىلع صرحا نكسلو مدقت

 ىلاعت هللا ءاش نا "8 ١ لئاسم نم مزاي ام ىتالا سردلا يف

 تانئبلأ ةسردم

 دال تكسو :ةثاي

 ىلا ١س. انه كزوج ايو تيج ثنا همالسلا ىلع هلل دمحلا ١ب
 ميار ناك ناو هعالف الو هءارز انهال انه هبا لمعي جيا كزوحو٠ ب٠ ىني

 ىلع هدخاو تناو كب ىلا شاءم شابيف ام هجاح يد لعافلا يف لغتشي
 تولد اناو نأمز نه , يتلط امال زرع س.٠ ريتكلا برشلاو لكالا

 شفرعا ام يخي سب هيلع هَل ءاشام هللا مس يىركسع ءمزالم يح نب هزوجت

 دابلاىلع يندرطي الو ينةلطب و ينم لعزي هفياخو رضحلا ناوسنلا يز لمعا
 يوق هازواع تنا ىلاا سإ هجاح للك كي رواو ينذي كماعا نأ ١ ب٠ ينات
 ىثب ٠ ب ٠ يازا هيبرن نيفراع شادحإ ام يع ةع> اناعم وها ٠ س٠ هيلع ىل

 هفاضنلا نم هخاسولا شوفرعت أم نيحالف اي متنا يتذي دلبلا تس اي ينوش

 200057 هضيع ىثمي أل بارتلا يف لفعُدي أبنبأ توفت مكنم هدحاولاو

 ٠ فرقت هحاح ىف / هشو ىلع نا.دلاو لحولاو نيطلا 2 هع درع هثدحو
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 اندلا ةواح راد ْق هدعأف ا يتخاي ع مدار مدع رف هاك أدو

 انحاو هفيضن ناطيخلاو فيضن شرفلاو هفيضن ضرالاو اهيلع يبنلا ع آلصلا
 نيطلا ىف هلك انلغتو نيط ضرالاو نيطلاب هينيم رادلا اهبل يز نيشياع

 اننولو اهدباب كلنا ىفكتو ايبار 9 لحولا ليشت مصل انم هدحاولاو

 هفاضنلا ىتب فصلا يف مطسلا ىلع الو اتشلا يف بابحلا تحت نرفلا ةبق ىلع

 شانك أم هيل هد يثعفني ام للا هيا ا ادو ٠ ب٠ نينم انيِعت هحيار

 انه امي تلق هشرفلا ةنحلاو تنشلا ناحل تش ركنا هبا ال ندحالف

 يدالواو فرتو فشت انراد تناك ففيرلا يف تنك || ىتلاو ٠ كانه اماي

 تناك انا رظن شابنيع يف امألو صلاخ هرامج ,دحاولا يتذي هيل. لفلا ير
 تنكو هساغلا يز اهيلخا 1 طلزلاب اهطلزاو انتعاتب رادلا ناطحح كهدأ

 داولا عضرأ هجاح لم ا ام لبق ا || غو ليشا عيصا هضرب

 سرد ةبدح الو نبت ةيوش الو رر شف ةيح هل شرفاو هل 8 هريسأب

 اذا لحال رضخا ششح ةيوش هت طحا صااخ شيف ام براك "

 هْشو هل لسغا عبما تنكحو ةفاضن ىلع ىتبب ادك الو ادك ت

 ميححصو هنتج 0 اكبإي هي نخسا هتالت نيموي لك 0

 سيدلا ةبا بيجا موي لك تنكنكل هجاح الو هشرف اندنع يثناك ام
 7 ك

 فقسلا بهاو هديرجلا بيجا موي ماك لكو يلاح فوشا ملطاو !هفضناو

 سنكأ يل تنكو ٠ اننعوي ليللاب بابحلا انيلع لزني ام نسحا ناطيمحلاو

وحو 4يودح الو رادلا 8 لخا ف لا فو.ضلا ه.ايصمو رادلا 55
 مودهو ١ د



 دل سال

 هدحأ وب اون طيغلا مرد هدحاو هل لسغا نتقلخ الا هريزع يثناك ام لجارلا

 لغش الو زر ضرأ ظيولت و ىر هدنع ناك نا هيلع يللا يف موب 0

 هسو فطظشو هملجر لسغب هيلخا رابتلارخ ا ىنيحيالو هوم الو هعرن

 تألضَف راقت أح او ٠ رودنغ س انال ملظي هللخاو ةفضنلا هقلملا هاو

 هحاد اوامع 9 لك اناو أهو عب ه>اد لك نم ىيع طحاو تاعسلإ صبأ

 باب يزوجل متف انبر الو ٠ ميز تس تيقبو تماعتا اىل يبلاب يف اهطحا
 ليسفلاو غييطلاو تيبلا بيترت تاتسسلا نم لعتا تلضف انلاح لدعناو ريخلا
 م ةدعاق تندا ىتخي ثناو ٠ :ىش لك تفرع دمحلا كل براي ال

 رب نم ل الو مدك معن 55 58 مع : هل نوف هه 20 هنأ زواع 3

 يف هرملا ت تفك اذا لجارلا نسحا هشو يف شبر شكم همست ناو هيلباقت

 نكي هرشكم اهيالي حيو هرب ةجاح نم نالعز نوكب نكميو اههركي هشو
 هنذاب الا هترضح ىف شيدعقت ام هسولج لحم يف دعقناو اهبرضي الو اهدرطب

 لوقن يبا هدحاولا مالك قرعت ١ ىطاو سحب هاك هحاد 2 كمك نأو

 ىف هيأ هتدأع يفوشو ' انه واحلا ءالكلا اد وها هيهاس يد فيرلأ ىف اييلع

 يرضحتو هداعم يفرعت لكاي ارب نم يجيامل هتداع ناك نا برشلاو لكالا
 ماعطلا هل يدق ىرعد لخدي 1 فو ىغ هطصيلا كيلذتو 3

 ٠ هفيضملا يف لكالا هل يلزنت فويضلا ايو لكاي هداع هل ناك نم

 يشمت هذحاولا فيرلا يز انه يلوتل شم ميرحلا باب نم ينأبت 7



 د مسا ب

 2 فطلي املاحو اهرتست ام اهتقلخو فوشكم اهشو دلبلا ع هيهادلا يز
 ايخشسن الا كسم انتريسو نيلدع ىقتن ام ردنبلا ناوسن أي أنه احا ؛انبرفب

 هدحاولا نا مرحت هنايدلاو يو نيرايغ انتلاجر نها هيلادو٠ انتويب ف

 ام كيلع كباب هلفاق يلضفتف اهزوجريغ ىتح كت الو اهزوج ريغ اهفوشإ
 يلمعل هيوش ماني الو هوبف برشي ىجحي ال هتداع ناك ناو ٠ كزوجل الا هيت

 يز ردنبلا ةلاجر شيلوقل الو ٠ فيضن كتبي يلخت ىلقتو ٠ هتداع يز ه
 اهاي و نوكي همقل يلكات ام لكو لكالا يف يرمرت يوقل فيرلا ةلاجر
 هشحو ككتح ةحير ىلع ىموقل ف فيرلا يف تنك أم يز ل#ئالو هلصب

 همالسلاهللا اب هدحاولا كم معسنممركي و ٠ كيلع لبقي يشقرطي أم لجارلاو
 ابدع طخ هيلختو هلاطبلا هحرلاب لجارلا ننكعت موقت هميان ايدو ادك "لوادك

 نم يصاخت 1 هنامل ةدح كدنع نوكيو فيضن كالكا يىل+ يبت اب رضب الو

 لبق ولح كّكنحو هنابل كدنع يشنك ام ناو ككنح يف اهيطحت كالغش
 سن هيف ناك اذا لجال هيم قبب يفضل كزوح ادو شرفلا يلخدت أم

 ناوسنلا نم واو ٠ هيملا يف حور. هشحو هتحير خو نانسالا ىلع الاو لااسب

 اوبرخيو كلقعاودسفب نسحا يدرادإليدرادلانم نيرياد يللا هراجرجلا
 لوقل منمددحاولا يبت اهوب رخاملالا راد اولخد املود نسحا ٠ تيبلا كيلم
 الو ينالفلا ؤيشل | روزن الو هنالعسس الو هنالف تس تيب حورن يلاعت ثا
 يف هرهو تمدنو ترسخ هرب ىلع ء كاجر ترلخ ىتم ينالفلا مارا حور

 . كتلطظب ا( برضلا نمكت وماي و 0 و لجارلا كفوشإ هرم

 لخدي لود نيشحولا ناوسنلا نم دح يل ىواو كيلع كبأب يلغقاذ



 يك سال

 ةيوش كنمساظتيد فيرلا يف كنا دلبلا تساي شيركتفت الو ٠ كيلع
 كوتحسا اهةلخ يدو 3 شضعب يدو زر ةبح يدو هنمسةت> ىدو هلغ

 لجارلاو سولفب يش لك ينذخيانه ٠ كتشيع نم هيرب لوقي لجارلا ولخيو
 يف الو شيطرفت الو هتجا كنيع يتفق رمل فوشي 1 نيشرقلا ييجيام

 هلك انراضخو .انتالخمو انتلجتو انتلصب و طيغلا نم انتلغ فيرلا يف ٠ هلصب

 هيرعشلاو هكشكلاو هسوماجلا نمهنبجلاونإللاو هدبزلاو نمسلاو طيفلا نم
 انه اماو ضيبا الو دوسا ال هيف نيظح شانحا ام انديا لياع هلك هصدخلا

 هدحاو كل تج ناو ٠ دح عفنيب دح أمو اوكلاو الغلاب هجاح لك ىتخي

 لك احل يدق ٠ هلك كدنع يللا احل يبيجتو اهيلع يظهبنت يول شوم هبيبح

 اولضفي هدحاو اونيلتسا اذا ناوسنلا نسحا اهرطاخب يربجت لصح نأ يش
 يز شوم مويلا ةلاجر دلملا تس اي ينوشو ٠ هديرجلا ع اهواي | اهارو

 ايح ىقب ال تفولدو هللا نم اوفاخيو اوحتس# اوناك نامز سائلا نامز ةلاجر

 يز كيبابشلل هينيعو هكسلا كي ىثمب لود نم لجارلا يقالت رافو الو
 لفقاف ابلكاي ود ىتببافاح يف هيشام هدحاو فاش ناو يرونلا نيئيع

 كيبابش ىستفت الو كييابشلا ىلع مويلزن رباتس مل ناك ناو ك ا

 فوشإ دح شيلخت الو هجاح ىف هفوفلم اهو كدب ١ يدم عيصلا مونلا ةضوا

 الو رادلا باب ىلع هفزوفت لود نمموي شانغتسأ أم انم هدحاولاو ٠ كلوظ
 ايهو فوت هدحاولا هضربف فوشن بحت موقل ةبعل مبعم نيتاحش هعامج

 نيب نم صبن ردق هيسمش الو شيش اهكيبابش ناك نا اهتيب يف هيراّدم
 هيالم يز هجاح مهيلع طحت طورخم الو مرخم اوناك ناو هضعبو بشحلا

. 



 دي سال او“

 تس ايهو جرفتل هضرب هدحاولا ينعي تحل تحت نم صبتو همده الو

 شايردش ام تقواد تناو ٠ لجرالو نبيع ال تفش انا لوقي دح ام اهتيب

 هرم ابيدخأت يول هراج كيدت هدحاوو موي كلقع يلقن ىوا تاخد

 كلكوز قحالوه ام ىقبي هد هولب لجارلل يد .يو هبرش يلعنت هرم ف

 هلاحرأا كح 7-5 هدا ولأ كلن ةحير ىلذحي :يةيناموناخد كبر ثالو

 5 اهملع هللا مس هوللا اهتعيرو اهتفتنشو 7 كر انه كيعلاو

 رطرطتو دمثت اا 3 زيابعلا يز ناخدلا نم محن  لجارلا مادق دعقت ال

 هيف دلبلا تس أي نكلو ٠ ةميق ةلق اهنأ يبنلاو لجارلا شو يف هراهسلا

 بوتي انبرو هدحاو هرم هواطبي شوردقي الو هدك ىلع اودخ تاتس
 كريغ نيم يل اناو كمدعا ام يرمع هّللا اش نا يتذي ٠ س٠ هنم مييلع

 بحأ انا: ب٠ كنم ينمرحي ام انبر هللا اش نا ىلع ما اي تنا الا ينماعي

 تن يقبت هركبل يبنلاو كملءا اناو يضفت ا1 يلاعت يقبإ يتخي "ىلع ام
 نيرباصلا عم هللا نأ سب كيز دح ام

6 

 ملاس دمحم ىلع ميشا لضافلا ةرضح نم ةلاسراا هذه انل تدرو

 هللا هزرعأ لاق ٠ بات نا ةئنبتو 0 يلوال ةف# اهانرشنف اظنطب

 اذاو ٠ ءاشعلا تيلصو ٠ ءاشعلا نم تغرف ام دعب يلزنم يف انا انيب

 ءاسفنلا ةلواو نولواويو ٠ هاسنخلا ءاكب الو نوكب مهو "يلع اولخ د ماوقاب

 ٠ ىنخ ين ىلجرو ٠ يفك ليبقتب الا ينوباجا يف . تنك ال متنا نم مل تاقف

 . ريسعب كياءوه امو ٠ريسإ رما ىف كانئج اطنط ردنبب ةيجروماخ نحن اولاقو



 دكتور اةودب تالاف ن7 ب يوسج»

 د 0

 همدقن نا ديرنو ٠ لاحلا ءوس نم انل ضرع اع ٠ لاعرع انبتك دق اننا وهو

 دقتلا تروكي نا اني ارو ٠ هينمألا هنما م غلبن لعل ٠ هييدنلا ةر موكل

 كلذ 5ك تاقف ٠ هلعاذك ريخلا ىف يراجلاو ٠ كنأو :عاتحت ٠ كتظساوب

 هصنب هتروص هذهو -- هلئابقو هلهأ نم متسل تنك نأو

 د6 أظمناع ردنب اد لاح رع ةروص 9“

 ْق تراخالا نومجم# نيذلا ٠ طنط ردنب ةيجروماخ اذه ومدقم

 مدنفا ٠ اطلام

 انيقات تن ٠ ادوقنو ةلمأعمو ٠ ادودج ليللا يف سائلا رثكا انك اننا

 سنج ىلع : تنفخ يس ةلود نمو ٠ دلب مياشمو < دمك نم ىراكسلا

 نولخديف : بئارغلاو تكنلا باعصأو ٠ ٠ بتاورلا بابراو (تببي كلكش)

 : هرم | تح نو.سلجيف ٠ تاع ةناغ ٠ بدح لك نم |:يلع

 نوحبري نولابي الو ٠ نوبرشدو نولك ١ ايو مار : ولو انم نوردكتي الو

 اوماق ٠ موسوس تيعلو ' مز سأور ْق رمخ لا تبد اذا ىتح ٠ نورس وأ

 ِى عصن هراتف ٠ ءاسنلا رهاوع صقر الو نوصفريو ' ءامغسلا مهو ل وزابي

 ةثامالو هرم انو الذ ةيرخعلا سوك نم هيقسنو البح منم دحاولأ_قنع

 ' دورقلا ,ضعب نم هيبشت الو هناك بعليو كحضي وهو ٠ دوقعلاو مايقلاب ةرم

 حلا ركشلا بجاو ان مدقي وهو ٠ لاعنلاب وا ديلاب هافق ىلع هعفصن ةراتو

 لها ىتح انثدحين ٠ ثيدحلا باب ٠ ثيبحلا اذهل تفل عا لامفلا كلت ىلع

 تيدحلا دعبو ٠ هبويع عيمتجو * هبونذ لكب انل رالو ١ هتيمو هيحو ' هثيب

 وا اهمتخيف تالايبنك هيطعن اءرو ٠ هعاسلاو دوقنلا هنم ىلسن ٠ هعالخلاو



 د ا د

 ٠ بالَكلا ضعب نم هناك بابلاجراخ هيمرنم ٠ اهيف اميردي الوهو ٠ اهيضعي

 ٠ هيممضأا ىف تدب ةراثو ٠ ةيرعلا هترسك ارو ٠ هيحرلا ف تبلل .ةدمعحف

 نيلاردابي لب ٠ ةيضاملاهلللا يف هل ىرج ام هل وهب ال كلذ عمو هيدقنلا مرغبو
 دعن ال نحنو ٠ هبابحاو هصاوخو ٠ هباعصا انيلارح امبرو ٠ ةيتالا هليللا ىف

 ٠ برق انم ءانذأ اكو: اليبو ًاساكمممم هيقسن لب ٠ ةليمج هنم كلذ

 ( هقانخالا بمحيال طقلا) ٠ هقالطارئاسلا لغمال مصب زئنيحل ٠ يبحتانيلاو

 ٠ دوبكلل ةمطقملا موملاميقسن * لوحفبانبلا تتاو ٠ لوقعب ةرمخلا تبمل 5
 ٠ داسولا مزلو ٠ دابل "الامهدحا نمت عءظقن اذا ىتح ٠١ دوقنلا مظعم مرنم ذخانو

 اماو انل اما راه فرج افش ىلع لئنيح وهو ٠ بيلي ىك“ بيلا بنج 4

 وهف شاع ناو ٠ هريغركس فلا اندنعو ٠ هربخ اقباسان ءاج دّقف تام ناف ءرانلل

 نينحالو انيلا ني لب ٠ نيبلا ملا نمءاساف ايفركفي الو ٠ ٠ نيع ةفرطانع مطقنب ال
 ٠ ليماربلاراضحتسال ٠ ليسارملا ثعبن نحنو اذه ٠رججلل ةبلكلا وا٠رشعلل ةقانلا

 رش ممم انكلس ناو نمتو ٠ ليمرب فلا ءاهز ٠ ليتنع لقا دنع راص ىتح

 ةاناعم تود نم ٠ ولما ابيلع لصمت ال ةئيرم ةئينهةشيعيفف ٠ كولسلا
 حارلا نم حارلاب لب ٠ حالس برض وا راكفا

 نا ردن ملو.٠ رورسلاو ةطبغلاو ٠ روبحلاو ةذللا هذه ين لزن ملو
 تاعامج قرفمو ٠ ةججروماخلا تاذلءذاه اناتا ىتح ٠ لاحلا نم ٠ لاحلا ماود

 ةرايلا برئمو ٠ ساكلا ىطاعت نم ٠ ساناا دالوا متيمو ٠ ةيرمخلا ةناحلا

 ندمتلانامجرتو ٠ ةنافن الا ناسنا ٠ اهباككاب دجاسملاو تويبلا رمعمو ٠ اهيالط نم

 ذاتسالا ةديرج رهظاف . ٠٠٠ نالف ٠ ميلسلا قوذلا بحاص ٠ ةيهافرلاو



 ف د

 يبحي له ٠ تاهيه هضرعت معفني اذامو انلتف ٠ ذاب ريكس لكل ضارعتو

 0 ةئيصنلل ذلها اوسيل محصن ير. نا ىلع ٠ تاء ام دعب ناسنالا

 لس مث ١ ريكس لك ىلع ٠ ريكدلا دَّدش دقو الارعشن ف ٠ ةئيضفلل لدا م
 هلاوقا عامم ىلع نودلجتي أوناكف ٠ 7 006 ًاماسح هماق نم ميهيلع
 ٠ قاطيال راح ة ةمددص م,مدصف هرواحلاو ةلداجلاو ٠ هرباكملا باب , نم حلو

 مهفنعف ٠ مهتاهعزم باب نم مل ىتاو ٠ قاهْلا ساك موللا سوُوك نم مهأةسو
 ريمايخلا اوكرتو ٠ رارفلا ىلا اونكرو ٠ رابدالا اولوف ٠ متاجوز ناسل ىلع

 : ليولاو فسالاب ٠ ليلا رهسن انكف ٠ بارغااو موبلا ابيف قعني ٠ بارخ يو
 ٠ سيلفتلا ند ( هللا اذ نأ ) دب ال هنا انقيتو ٠ سياج الو سينا ال ثيح
 ٠ ليحرلا ىلع انمزعف ٠ ةدئافلا اهنم تعاض دقو ٠ ةدساك و ة:عئاضبل انرظنو
 :رشع يناثلا ددعلا نم منع تكس مدنلا انيأر نكلو ٠ ليخالا لحرب اك

 تاف ام ضوعل انددعتساو ٠ داسكلا دعب جاورلا انرظمتساف .رشع سماخلا ىتح
 انكنا دعب ٠ ايشف ايش انباصصا ىراكسلا ىلحت اثرصو ١ دادعتسالا ةياغ

 لوصأحلا مدق ىلع نثو ٠ لوصولا مدق ىلع هاهو يسم ًايسن

 ٠ (هبونلا كلاد نم تلاق ٠ هبوعرم كلام تلاق ١) لخملا يف نكلو

 ٠ هرادتلا رومتف ٠ لممت.الو مل ضرعتيف ٠ لوالاك ماري نا نوفياخ نأ

 ةراسخلا قحتو

 انتعاضب ميبأ ىت> ٠ ذادسالا ىف مه ضرعتب النا ذاثسالا نم ةاجرلاف

 :اهيف ردن الو ١ اهيرتشن ال كلذ دعبو ٠ هدسأفلا ملوذع رهاوجب' هدساكلا

 ىلعاندبعت دقو ٠ اروغنم ١ هولؤل اهيف ميرلا ناك ولو ٠ اروثنم ةابه اهكرتن لب

 كا



 ا تت
 ساس

 وسوم سوا

 دي مال

 ٠ لاعك علا اذه ىلع حرشلانيسملم ٠ كالانه اع عا هاو كالذب انسفنا

 اضمالا لاملا ةيئاع 2

 اطنطردنب ةيجرومأ> ٠1١ ةنس لوا دامج 5 يف اًريرمت

 ءالب و ررض لك نيبلاجلا ءابفسلا لاككرع ليذت

 لب ٠ هراسحلاب يضرا ال اناذ ٠ هرابعلا هذه ىف يب اوراهتسا ناو لنا

 كوجرا لب - رانلاب ءاضمرلا نمو ٠ راتبلاب اصعلا نم راوتسا ند ي مم مذ

 مونم سائلا رض ناف ٠ مهنع تكستالو ٠ ملاذا ععسن الو. ملاح ضرع قزمت نا

 ىىتعب الود بالكلا ىلإ يرطاخ ناشلع مدن ساي

 همغلا انع ميزت كايا بسيط رود مياع لزنأو

 ار ركحم عم لاذرلا نع دادعالا ىف تكستب شياو

 أنيف عماطلا أسوي برضت  داجمالا نبا اب اصعلا نيف

 | دع دع

 د ةربعل كلذ يف نا 3“

 تدي ةلاقمةيرصلا ةيمالسالا ديّدوملا ةديرجنم 858و10؟ نيددعلايف

 إسم لك ىلع بجب (قرشلا يف ةيبوروالا ةسايسلا تالآ نم ةلا ) ناونع

 غرف لك اهءورقي هنيع ماما اهلعجيو ابيلع علطي نا هدالبو هنلم ىلع رويغ

 سردتو ذا ىنانم قابس ىلع عبطت ناب هقيقح ىو هلاعأ نم

 ظفحتاب ىنتعي ال ة هيموي ةديرجيف اهبعضو نال تايبتكلا هدب يف مدونو

 ريصبتلاو مصنل او ءاشن مالا ماقم يف ةيلعلاهتبتر نع احل لازنا ءارقلارثكأ اهيلع

 اوعطقنا رافقلا يف نيبئات موق حتاصنلاو تاراذنالا هذه غلبت ناب انل نمو



 دا سو

 ضرالايف نيماسملا تاقالع طبر نع انعمه تودمو ةحارلا ىلآ اندولخي انع

 ىلع اهوأشنا بجاولا ةيريخلا تايعمجلا ةطساوب ءاهينلاو ءاهعلا ةلحرب

 روبق نم ممايقو نييقرشلا ظقيت ةمهاذ ةيئاشنالا ةثعبلا هذهو ٠ ءاينغالا
 ياوتو قرشلا رقبقت ره'وسب نيذلا نيصلخلا تاعكلا عويص عامسل ةلفغلا

 رئاودلاانب نوصبرتي ءادعا نم يوقلا هللاب ةفيرشلاهشعبلا هذه ذيعنو هبئاصم

 امسوتهل وجراو مويقلا يملاب يرصلا يخخا ركف نصحاو ٠ ءودنلا ةرئاد مهيلع
 اعدو اياظعلاو يبللاب ءاغلبلا مللاو ءاوهالا عم ليملاب ءاصصمل ١ سرخا لاجم يف

 نييقرشلا نع اهرتسو اهبلقل ىدصتنم هب لئاقب قئاقحلا حالس لمحل هلثم
 هلها وه امب ةمدخلا هذه ىلع هباثاو ىلاعت هللا هديا
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 د ةيردنكساب ىقثولا ةورعلا ةيعبج

 امو ةنس رب وعكأ 1 يف ةبردنكسا ىف تسسأت ةعمجلا هذه

 ةغالا اهيف نوملعتي ةيليل ةسرد. هتف ىلع مهبأر اوعمجا اش رشع ةسمخ عامتجاب
 ممسفنا ىلع اوضرفو ءاشن ءالا نفتاي رورضو ةيواسنرفلا ةغللاو خيراتلاو ةيبرعلا
 فصن ربشلا يف منم دحاو لك مفدي ناكف نيماعملل ةيرهش عفدت ريداقم

 ٠ ءاوسلا ىلع مهيلع ةدايزلا تعزو نيماعملا بتاور تداز اماكو هينج

 اذه ىلع ممادقا عم مملعت يف نيمدقنم مام يف نيمجان ممسفنا اودجو دقو
 يف مل ادب 5 ةراجت و| همدخ نم موشئاعم دراومب نولخةشم رابك مهو رمال
 متانبا اهيف نوماعي ةيراهن ةسردمب ةيليللا ةسردملا اوعفشي نا 1855 ةنس
 ةسرادلل انوناَق اونو اناجم ءارقفلا ءانبا نولبقبو اهيف لوخدلا ديري نمو



0 
 ماجن مههانبأ اهيف اوعضوو نيماعملا اهل اوبترو لعفلاب اهوحتتثاو ةسردملا ريسو
 بتاورلا ةدايزب مهتبلاطو اذيمت .نوعبس ءارقفلاو ةرجالا ةذمالت نم

 ةمزاللا تايرتشملاو تارورضلا بسحب رثكا مفد ارو ايرهش بينج مفدي
 دعاوقلاو فيرشلا نارقلا عت اهمتدجوف ةسردملا هذه ترز دقو ءارقفلل
 ةسدنملاو ةيواسنرفلا ةغللاو ةيفارنحلاو باسحلاو ةيبرعلا ةغالاو ةيمالسالا

 ملك اهيف نيدوجوملا نوكل نالا ةذمالت اهل دجوت ل نونف اهنوناق ينو
 )ا أه مهتباجا نسحو موتباجت نم تا ةذمالتلا نم هل ناحنمابو نوب دنمم

 ايف صخشل اهحاتلفا مويل اراكذت ةنس لك ةليل ءايحا ىلع ةيعمجلا
 ىدتقا ول اذمحن مريف ليخد نوكي نا ريغ نم اهنورائخي ةياور ءاضعالا

 هذبب ةيماعلا تايعمجلا ددع اورثكأو روربملا لمعلا اذهب مويشلاو نابشلا |

 ةدحاو ةملكلا نوكت ذا اهئاقبل نمضا تايعمجلا ءاضعا ليلقن ناف ةروصلا

 لاعب موقث ددملا ةريثكلا تايعمجلا نا من ٠ تيتشنلا نع ةديعب ءاوهالاو
 لاعالاب ةريغصلا تماق اذا نكلو ةريغصلا تايعمجلا اهب موقل ال ةعساو

 نونفلا ىتلتل نيدعتسم ةريكلا تايعمجلا ىلا اهتذمالت تلبسو ةيئادعالا

 ارا راك تاس 4-7 ذأ ةعرسب مدقتلا يعاود نمكلذ ناك ةيلاعلا

 ملذب و مام يف مرتب و ةيعمألا هذه ءاضعا طاشن ىلع ىنثن اناو هعفنملا معتف

 رغصلا يف مهتاف ام ليصحتو نطولا ءانبا ةعفنم تيس ايعس هب قحا مه ام



 ديك خلا ا“

 : ءورملا
 ديدحلا ةكسلا ةكلك* ةمدخ نه يعهف يدنفا دمحم لضافلا ملتب

 ةاعارم نع ةرابع و ورمل, فاصتالا ناسنالا ةنيزو هرلا ةيلح

 الو دصق نع 3 ه:م ردصي ال ثيحب اهلضفا ىلع هرملا نوكي ين ١+ لاوحالا

 اذا هنا ناسنالا ىلع ىضقي اذهو ٠ هل هفاقحت“ا بجوي بيس, مذ هجوتي

 ال نحنا اذاو فلخي ال دعو اذاو بذكي ال ثدح اذاو إلي مريغلا لماع
 : لذ ىضطعتسا اذاو انعردك اذأو ح سضغتما ذأو ضمن لحن اسأ ذأو نودي

 نع هرملا ففعتي نا ةكورملا طورش نم لاف ثح داكحلا ضعب نسحا دقو
 الو ٠ .لظلان ءافكيو ٠ كلا يف فصنيو مثالا ن نع دعب و ٠ مارجلا

 يلع ايوق نيعي الو ٠ قرتسي نم ىلع ليطتسي الو ٠ قحتسي ال ايف ممظي
 . ٌمالاو رزولا بقعي ام ىلعرصي الو ٠ فيرش ىلع ًائيند رثّؤي الو - فيعض

 لقعلا نب قرفلا نع .[5حلا ضعب لئسو - مسالأاو ركذلا جيب ام لعفيالو
 قبطظني الو ٠ لمحالاب كرمأت و ْ و عفنالا 1 لقعلا لاف ةءورملاو

 هءاع تهط امال ةعفانلا ةلضافلا لاوحالا ةأعارم الا فاصوالا هذه ىلع

 رع سفنلا ناقرصصي ةوهشلا عزانو ىوهلا رورغ 7 قالخألا نم سوفنلا
 سفنلا يسن نا ديعب و ٠ اهقئارط نم لمجالاو ٠ اهةئالخ نم لضفالاب ذخالا
 ًاعبط قالخالا فرش تا.كتسا سفنالا مبللا ىوملا كرش يف عوفولا نم
 ريثك ذ>ال جات هلا مم أهننكلو عبطت ءااو فاكتلاب سيذبتلا نع تشغتساو

 نا قمت اذبيو ةيركلا قالخالل ةيلحو ةليضفلل امم اهرصع لاوحا نم
 يتلا قالخالا نسحاب لمتاو لاوحالا لضفال سفنلا ةاعارم ىه ةءورملا



 د سرع د“

 ناسنا يدوب نم ناك كلذك ن 5 اذاء | منسجم نويرصعلا م || وص

 أو هنءورم هب مث أم منع "2 | ءالضفلا لاودعأو ءالوملا قالخا عماتي نأ

 ىلع واعلاو ةمظعلا نم هتءيبط هب هبلاطت اع نانالا لزنتب الا كاذذ نوك

 ةءورملا لا لوصولا ىنانوو 4 ع كثالذ نأ 3 ل :ضفلا لهأ ى ىلع ىحرعغلا

 مىالخا ررد ند هم لك 0 لعقد هر ممم دأخ مول تاس لد كالذلو

 نك ى © دمد) ١ نأ نجف همم تل رشا 57 انأمف م22 م أنام 1 4ب هلا لصوت هج م موتاداعو

 قالخالا م ا 0 ماا 3 باط هحو نهو ورا ياط

 تايبدال فاد

 فصاويدنفا دومحم لضافللماكلا يبدالا ظن نم ءارغ دئاصق ىلع انفقو
 دحأ حدي هلوق اهنمف هبرك ىللاعت هللا جرف نالا ةيردنكسا نحن سيح

 ءاظعلا ءارمالا
 هئاتش ضعب تلمحالف وباي هئاكبو هدبسب "يقشلا لخ

 هلافذنيع توملا يفىريادبا هنا ىئاونلا ءاد نم هيفكي

 هلاد نم نئاك نوها متسلا»و هعالضا توحام رسيا ملاف

 هلانس اكاد منلا وهف هداّوفبوطخلاويئاصلافلا

 هئابهص نم ناوشنلا منرتك هفاطعا ىنضلا ديب تخنرتو

 هلاسك ةحابصو هحابصك مءاسمو همومه طفل ادعو

 هئادعا كرم مايالاف مايالا هل ةفرعم دعب نم تئكتتو

 هئاوثلوطل | ادصي مل ديغلا ىف مراصك نوييسلا فاعاب وت



 د ري حالا

 منك ررقث رس هناكحف

 مناف رورغلا اوعد نامزلا ينبا

 ئادبس لف ىنا هاضقلا اذاو

 فصاوف ءاخرلاباهيصأ ال

 همأنأ ىلع كوجرب ناك دق

 يري يد - نكي م نا

 هدو متحيذ 1 كتل اب

 افطلت ءازعلا هيف وهتسحا
 هءارس تضقنا ال هنكل

 الاط دادح ةنسلا هتقلس

 دهاش لضفف يدشر اوركنت نا

 نكي لو سالثخالا نذناكو

 ةريبش تافصلاو ىلجلا نباف

 يضقنت بئاصلاف اربص سفن أ
 هدح زواج بوكلاف يرشبتساو

 هئاشفا يف رادقالا نذأت 1

 هلانبا ف رودلا 7 رهدملا

 هئاكذ طرفو هنعىتفا' صرح
 هئا>إ دهع نجستلاب ضقتني
 هئاجر سكع مالا ةاجن انوع
 هئاذيا يف لوقلا لذب م ىلبف

 هئامدب اجرضم هومت كرو

 هئاولب ىلع امرك ومتفساو
 هئارض ىف رهدلا فرص هامرو

 هئافو قدصو هتفعب تدبش

 هئاتلاب نكأ ملو نيما اشاح

 هعازج 0 ناك ينج ميلاو

 هئامرغ نم لاما تدب ناك دق

 هئاولغ ين رهدلا رمكست ال
 هئاحر ليلد هتدذ ماو

 أدب دقو صالخلا نم نيسايت له

 هئاعدب أرشبم ةادنلا ىاد

 هئايض نسح ينذلاءالظ 3 هردب 0 وكيس نا 0

 تسع يأ سس



 يي عرب ع و4

 نا انل ليق عئالإ نع لاوسلاب و عوبسالا اذه يف ةسورحلا ةديرج رن م
 اهرادصاو اهريرحت ينهماقم موقي نم هعم نكي ملو جازملا فرحتم لضافلا اهررحم
 عاطقنا مدعو اهيف نيكرتشملا ةدافال ةيفاعلا ىلع لوصحلاو ءافشلا هل انوجرف

 منع رابخالا

 ذب راقت
 راكفالا تار

 يدمح يدنفا دمحم ديما رعاشلاو هيبنلا لضافلا ةرضحل رعش ناويد

 ',الم دقو قئاقرو تادم هلك ةفيحح ٠١١ ىلع لمت يطايمدلا راشنلا

 ميورتو هئانتقال وعدي امم ةلبسلا بلاوقلا يف ةكوبسلا ةفيطالا يناعلا
 ثحنف روكذملا همظان ةرضح نمبلطي شورف ةسمخ هنعو هعئادبب سفنلا
 ىرث ذو ةرصبت هليصحت ىلع بدألا قاشع

 نس الف ندع

 فئئاظللا فئا

 ةيهاكفلا تاياكحلاو ةيخيراتلاو ةيبدالا د.ئاوفلا نم اريثك عمج تاعك

 تاياكحلادراوشو رداونلاب هركفحيورت دارا نم لكهب ىلستي ايلاوملاو لاجزالاو
 هب ىنتعا دقو سراف يدنفا ميهاربا عرابلا ديجلا بتاكلا هعضاوو هعماج

 بادالا يحب ىلعف اغاص ل ٠١ هم لمجو بولسا نسحأ ىف هعضوو

 را ةمدخل ةدءاصمو بدال ا ءايحأ هيلع لوصحلا قئاقرلاو



 دك حرم دو

 ذاتمالا
 لوالا ةنسلا نم رشع عباسلا هرج

 ١٠١5 ةنس كبك ٠هو ١٠١٠١ ةنس ىلوالا ىدامج؟ ءانالغلا هوب

 ام85 ةلس رسعمد ١ قفاوملا

 سا واس ان

 انتهجو ترا اذإ انتملك تفاتخا أ

 ةيندملاوا ةحلصملا ءالطب ةنولم دصاقملا ىلقتب ءالكلا هحوا لقت

 هنأ | يدي ”لكو براشملاو بر 1 فالتخاب ةفللذم نارمعلا تارورض وأ

 رخلاو هيلع ثحي ايف ةحاصملاو هلوقي ام قحلا نا ىريو نيمالا مداخلا

 هدصأ|ةمرتس ىلع لياستي و ظافلالا قمني يتاكلك لازي الفديلا وعدي ايف

 هتلاقم نم غرف اذا ىتح ةيماهي إلا ةظسفسلاو ةيمالكلا تانسحلا ماثلب

 اةءاجو هتلدا اوضراعو هتمح اوضحدو هنيهارب اولظباو نويةعتملا هضرتعا

 هدصاقم اوندو هتلاقم درب اورماو هتعباتم نه اورذحو هلاوعدي امض

 قا نا نيمعاز مهجو شاب أمنا ىدي ىلا هةوحو اورهظاو هت بخ اوذشكو

 طارصلا ىلع مهنأ ءارقلل اودكاو ره مهرودللص ثفن هغالنلاو مهروطس يف ام

 حاجنلاو مدقللا قيرط ىلا 59 ليبسلا هاوس ىلا منوع دي مقسم
 اناخد اهودجو ظعاوملا كلت ءارقلا ثدبب اذاف ٠ دالملاو دابعلا ريخ هيف امو

 كلئباواطصيل ناربنلا نم هتحت ام لاعتشاب رذني بارت لالخ نم ادعاص



 دب حر و

 هاوفا نأ نوئيبتي كالاند ٠ مالسو درب نم هيف ه أم بهذت ىتلا ةرارخلا

 هشبنيل مئانلا ةلفغ نيحتي "لص بوين ىلعالا تعمنا ٠١ ةمسابلا باتكلا
 نوفي و نيلانحلا نويناي هارت ١ء ءاضعالا ميج يف همس اهنم ىرسإ ةشبن

 ىذلا ةعدملاو ءوسلا ةلدا نم نورذحيو ريغلا ديب هلا نيلمعتسملا مالك
 ىلع ةحالا كل ماقال هدصاقم ينهئشقان ولو ' قافنلاو ريرغتل اب مل كسل

 هب رشم فلاخت يتلا حالصالا قرطنا كمشواو اهيلا لاخلا جايتتحاو اهنسح
 وا هئيطخت دنع هريغ لوقيو لعفي اذكهو ٠ للخلاو داسفالا قرط يه

 ةمدخلا هاوعد نع عجرب الو ةرابعلا نيولس ةف 79 هلئاسر اناذخ رايظا

 املاوحا ةءاةئساو ةمالا الص هيف |يف هيعسو ماعلا ي ىيأرلا نعهملكتو ةماعلا

 كا
 ٌيوسلا طارصلا, زوفلا ىعدي لكو فالخلاو كشاا رثك

 لك ىرت ةيّئرفاو هد رع نوب قرشلا ىف دئارن لا نمقيرفةلاح يه هذه

 مدقي ايف يعسلا ىلع ةرصاقاهناو هلهاو قرشلا ةمدخل تشن امل اهنأ ةديرج
 امل ىلو الاو ةمالل لصالاهيف ام الا ىرت ال اهناو ةعارزلاو ةراجت او فراعلا

 ىلا موعدتو نييقرشلا هب عدخت ام اهضعب تارابع لالخ نم نيبتي م
 ناس ىلع اهني برها تماق ىرخا ةديزج كلذ تربظا اذاف٠ريغلا
 رهاوظلاب مهراراغأو مهردعبت مدعل ثوقرشلاو ةيلنحا ديب ًاءوفدم الكت بارو

 عافدنالا اذه دعب م.نكلو ْ نيس ىلا نووسشني و ناتديرجلا لو> نوريطي

 ىري امدنع هسفن ىلع ةمئاللاب قيرف لك مجري و رصبقلا هدنع لصحي
 يذلا اذهو ٠ ءاوهالا قرفتب ءارالا تقرفو ةعاملا اصع تقش دئارولا نا



 يا
 تناكف ةلود ة امتمدخو دئارجلا ةبسا ةفرعم ىلع موابنو نييفرخلا

 عادخمالل اودوعيمل دئارجلا دقن يف اوغبن اذا ىتح مه راكفا اهيف تبرت ةسردك

 اهيلا تعزن يلا عزانملا كلب دئارجلا باءتالو ٠ اهسيباتب رارتغالاو اهلاو قاب

 هياع يجاولاب ًامايق هتما ءدخي وف ىرخا ةما نم ناك نأ ررحلا ناذ

 . ءالقملا ةحاس لخدي مل ٌرغ وهف هتما ريغ ةما مدخي هنا ىآر نم لكو

 ال هترجا فلخ ىعسي يبنجا وهف ريغلا دب اعوفدم وا اًريجا ناك ناو
 ةمدخ ىلع نوحي و مصنل | نوصلخمب مهارن نم لياقو ٠ هماوا اهب هابا عاب يلبي

 موقأطو موعسو ىف اب ةمالا نع نوءفادي و تابجاولا نونببيو ةمالاو دالبلا

 ابياعاو: ثاهكواموا|ئارما واةمالا قوق توصتشا ةيتحاوا ةيلحمتدب رجاو اراذاف

 يف ةيجئرفاو ةيب رع ١ ةياحلا دئارجلا ضعب لعفاو رويغلا عافد اوعفادو ةراغلا

 سيات متلا تاذ وا سجألا ىتاكم كم راكف ال ادرةي ويدحلاةرضحلا قوةح نع عافدلا
 سيل ام نييقرشل ىلع طخ اوهيمنحألا دئارجخلا فرطت دنع كلذ دئارحلالمفت امو

 ناذ ياو ناش ماشأأو رصم ىف دئارجن راصد دقأو ' م.: داعو مهفالخا نم

 ةيئاشيقادلا لوبا با ردكيألا تلقو راكذالا انارابي مرن
 راص ىتح ةيريرمتلا دصاقملا ثحب يف تدعباو ةيلودلا تاركاذملا راحب يف

 اذك ةلودل ةعبات اذك ةديرج لوةيف اهعساب مع“ اذا دئارجلا نيب زب يئاعلا

 هذهو ديبع لامنم اهيلع فرصي ديز ةديرجو اذك ةما مدخت نالذ ةديرجو

 اذهو ٠ اذك ةلودل قرشلازاغي نا دصقت هذهو نديقرشلا راكفا دوم اهتاغ

 ىءادو دئارخلا ةبغر دضب تلصح ناو ةيبرألا هذهو ٠ دئارلا فالةخارثا

 رابخالا بلجو تاركاذملا باوبا تف يف لضفلا اهل تتبثا اهنكلو اهئاشنا



 يك مرر و

 ءىشل اجاتمم قرشلا ىرنالو ٠ لودلا تارواحبو لاجرلا دصاقم نييبتو

 مهناطوا ىلع نوراغيو ةقحلا حالصالا قرط نوني نيصلغم هاعصن نم مه

 رخافتلاو ةيقرشلا ةءاكلا قيرفتو ةرذنلا ىلا نوليم الو همرح ىلعرحلا ةريغ

 مييفنلا ىلع لياتلاوا فراعملا ةرثكوا عالطالا ةعسب وا ةباتكلا ىلع رادتقالاب

 ركفل برقا يد راكفالا نع ةديعب اهنا ىتاكلا ليختي تارابعب متشلاو

 ةبذعلا انةئسا | لاعتساو ةهجولا فالتخا الا نييقرشلا رض ايف ٠ هلعن نم ىماعلا

 فوذول ةيبرغلا ةوجولا ىلا ةيقرشلا ةهجولا ,نرعانناوخاراكقا ليوحت يف
 قرشلا نكلو' مراكفا ىلع ممالا دامتعاو ظاعولاونيدشرملا ماقم يف نيررحلا

 اهيلع الا دمتعل الاب وروا مأ نأ اهنم ريغك يف ىريو دئارجلاب دهعلا بيرق
 اهنوكل ماعلا يأرلاب ةماكتملاو كانه مالا ةنسلا اهناو اهصصن الا عمسلالو
 اهنم ريغك فلخ رجناف كلك هيف اهنا نظو رتغاف ةما وإ بزح نع مجرتت
 هتف هعاقب . نم ريثك عايضب عايضلا فرج افش ىلع هسفن ىأر ىتح

 يتلا ةيفخلا كارشالا نم اهتارابع ثحت امو دئارجلا لاوقا يف رصبتي ذخاو
 هل متل نا دعب ريغلا 5 يف راصاذا روجالا نا بهتلاو ٠٠ ارج ألا اهبصني
 معد نيذلا دارفالا نمدعو اهلضا يتلا ةمآلا عم قيس هلجال رجؤدسا أم

 هدالب لها داسفا يف هتايح قفني نم لاجرلارشو ٠١ فرش الو دج ال مبصاو
 ميقلا ,ركذ ىتبيو ىنفيف هكرتيو تومي بهذ يف ًاممط مب ريغلا ءارغاو

 تبن دقو نييقرشلارشاعم انتهجو ديحوتب انل نمو ٠ هقاروا نوطب يف !دلاخ
 اماكف اهاوقل ةلماحلا حاورالا اهل تلعفناف يبنجالا ةمدخ يف ءاسجالا موحل

 ؤ اهبارحميف تففويتاا اهالصم ةلبق يبف اهيلا تراد ةيبرغلا اهتهجو نع اهتاوح



 كج مرد, و

 نييقرشلا فالتئا نا ةديرج تلاق اذا انلاب اف الاو ٠ ظعاولا تناقلا فوقو

 ءادن اذه كرا تلاثو ىرخالا تماث ضعب دضع مهضعب دشيل يجاورما

 المش يددبو ةباصعلا هذه يكرادنو اذك ةلود اي يكرداف م او يصعتلاب

 تلاق اذاو ٠ ةروثو هنتف نارمعلا فلخ اهيعس دعواهرمأ 9-5 نا لبق
 تانسحم نم ذخأتو ةينبدلاو ةيسنجلا ةدئاوع ىلع ظفاحن نأ غيني ةديرج
 ىرخالا تمأق ًاضرع كتبي الو لام بهذي الو دتثعب رضي ال ام ابوروا

 ةلود ىعس دض اهيعسناو ةيندملارقبقثو ةيجحشلاىلا وعدت ةديرجلا,ذهناتلاقو

 ةيقرشلا قافالا يف اهتوص ىدص مح ملت ملاذاو اذك ةمالاعاب ةراض يهواذك
 انكلامب انلالقتسا ىفانحالص ب تاك لاق اذاو ٠ يبرغلا ذوفنلا ون دمتلا ل عفيخو
 ةجاك ىبدجالا ىلا انمحاح ناو كلذل نيلهتوم ريغ اننا رخالاةل لاق انلاعاو
 انتوق ديزي امم ةعانصلا عت فلخ انيعس نأ بيطخ لاق اذاو' حورلل مسجلا

 الو اندالب يف لماعمالو اندنع نداعم اال لاقو رخالا هضراع انتورت معي و
 عونصمب نيعناق نمزلا لماوع تحت ىقبن نا انب ىلوأف انل :ردق الواد ف عانص

 ريما وا مظعالا انناطلسك قرش كلم قوقح ظفحب ةديرجتدأن اذأو >7

 دالبلا ةايح قوقحلا كلت عايض يف نا تلاقو ىرخا تماق لا انيويدك
 ةما وااذك ةلود تلاق قوقحلا كلت هل ظفحت نمع تلئس اذاف دابعلا ةحارو

 قوقح ركتن الو ' ناتببلا اذهب اهحلاصم يف ىعستوةمالا مصنت اهنا تنظو اذك

 ابعسويفام تلذب يتلا اب و روا دئارجك قحلاىلايده:ووصنلا لذبت يناادئارجلا
 دئارج ىرتف تيمتسملا عافد اهم قوقح نع تمفادو اهكلامتوامكولم ةمدخيف
 اذاف ريغلا ىلا ليمتالو هنع لوحتت ال دحاو قيرط ىلع ةبراج ةما لك

 1 اان عع وو سمسم
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27 
 ىنعم 15 لك يف اندجو ميهاذمو اهيررحمبراشم فالثخا ىلع اهانحفصت
 ةيلهالادئاوعلاو ةسدقملا قوقحلا ىلع ةظفاحلا لعضرحيو ةينطولاىلا وعدب

 هناف قرشلا يف اهمدخيأ هدالب نع حزن يبنجا مالي الو ةينيدلا بهاذملاو
 عافدلل هباصتناو هتلم ةمدخ يف هدجو هتنطو قدص ىلع ليلدلاكلذب ميقي

 هترياغل ةبسنلاب ةيبنجالا دئارجلا نم اريرغتو اعادخ هيممسأ يذلاف هتلود نع

 تنكس اهيلا تهجوت ىتلا اهتهجو هنوكل اهفرشلاو دهملا نيع وه انحلاصل

 قوفح بلسب ًايرغ مدخي قش نم بجلا نككو ٠ برثلاوا قرشلا
 م.اسأبه أاوخا يدانب هلا ارماو هكولم لعطملاو هناطوا فرش ةعءاضاو 0

 نس فام .نم ملالضا لع قلتيو مب ميلع نيجبيو ققشمرلا هناك
 ريخ ضحلا ىنجالاو"' ريغلا ةحاس ثي مب فذ ميكلارع نالتسا اذا

 نييقرشلا سوفن يف هلثم ييذاكأ تزثا دفلو لاتحلا اذه نم نييقرشلا

 ثبلثالو ٠ معامسا ىلع بذكلا لقثابيطلا نرم ثيبيملا اوزيم ىتح

 هاشم زاهه لك اهب مدصت ةفرص ةدحو ىلا تلصو ةيقرشلا راكفالا ىرن نا
 معابسا عرق كالذل نييقرشلا لصوي اءاو ٠ لتع ميثا دتعم ريخلل عانم مممنب

 ةءداملا دئارإلا براشم نونو ةينجا واتناك ةيامم ةصلخملا دئارجلا مصنإ

 ابمساب يدانت يتلا اهت اكسب اهيلا وعدت يتلا اهتنتف نم ريذهتلاو امتهجوو

 : ةيقرشلا كالالا عيمج يف ةدحاو ةيجو ىلا ةي كفلا ىوقلا هجن كاذ ذا

 ماظن ىلا عومجتا عوجرو أاهدممتم ايا زموا,تكلم صئاصخ ةما لك ةاعارم

 لوصو روصنثب نا ثبمأ نمو ٠ ًالالقتساو افرشو ةيندم ابوروا ماظن هب لثأو

 ليلا اذه رصعوا ريس نمز يف ةبرادالاو ةيراجثلاو ةيماعلا ةوقلا ىلاقرشلا



 د سو دج

 دج رشاحلا ىديافاو لق نع الضف نونجم هب لوقي ال كلذ ناف
 اليجئاليجو ًاماعف ماع لمعلاو ملاىوق مفادتنف هرثا ىلع هدعب نم يتأف
 اذا انتماك تفلتخا ملاهيف لاقي ال ةلا- ىلا ةهجولاا ديحوت ىبتني ىتح

 انتهجو تدهتا

 لك يلصا نآلا اناو معن ٠ ح٠ .عوضولا ذاتسالا نم تماعت تنا ٠ك:
 نيدلا إعتال انتسردم ناف لضنلا كلو ىندلع ١2٠ دمحلا هللو تقو
 اذامو ٠ ٠ ةيبنجا ةسردم يف ١ك ٠ ةسرد» يا يف تنا٠ ح٠ يئالسالا

 نيبوسوملاو نييحيسملاو نمل ةذمالتلا نوماعب ه ٠ ك ٠ نايدالا نم كانه منن
 مل و "ح٠ سوردلا ين لوخدلا لبق موتالص ىلصن نا اننومزليف يجهسملا نيردلا

 لوقا هل تاقف ةالصلا يف لوقت اذام ىنل ابو هتربخا ٠ ك ٠ كلذي كابا ربخت
 نم ريثك يممو ءيشب ينع لأس ام كاذ عمو حلا تاومتلا يف يذلا انوب
 ند ارينك ىرت اذإو نيدلا سما نع ةلذغ يف ماها لكو نيماسملا ءائبا

 نولصي الف مالسالا رئاعش نم يشب نوموقي ال مهدنع اوبرت نيذلا ةذمالتلا

 مارخاو لالخلا نيب نوقرفي الو ةبانج وا ةسات نم نوربطتي الو نوهوصي الو

 ةسردللا يف رظن اذا ءالؤه نم لفغملا ىرتاي ةلفغلا هذه نم هّللاب ذوعا :٠
 تاودالا وه ابيفو أمظع اغأم فلكت اءاظع اذ كمل م أهارو ةينحالا

 ا
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 يذلا ام برشلاو 0 نع ًالضف ميلعتلاب ينال ةرجأب هنبا نولبقي 6
 الو ني ةبارق الو اذهل" لمع ىلع جرف الا م ادقا يعاد يف هروصتي

 كلذ نأ الو ةيحم ةطبار الو ةلود الو ةديد الو ةيوغل 535 الو ةرهأ

 عاطقنا دعب ىري سيلأ انم مب لعتل ] جوحا ره نم 0 ليصل ةحاح نع داز

 ةلفغل اممع ٠ مهنيدىلا | ::دنم انتذمالت لقنل كارشا اهتااهلك طباورلا هذه

 ءادغالا دلل ف ةدنحالا ةغللا كماعت مل ل» الأ نا نظاو ٠ هلاذماو كيبا

 طفت ة.يفارااو ةاظ>الملا تحن ريغلا تاغلو نيدلاو ةغللأ مت ةهسردم خلو

 عارسالا هم دقف مالكلا اذه نم انعد ٠ ك٠ ريغلا نيدب ذخالا نم اهءانبا

 ىلع سما كلل تلقانا ٠ ح ٠ ءوضولا ينماع ثاه رودصلا هنم تناضو
 يففاش تنك اذا كلذ دعبو ذاتسالا ىلا ابهع ىت تلا اجنتسالا ةيفيك
 قيربا يف ءاملا ذخأت وا لطر ةئايسم نع ديزي ءام ىلع دمقل بهذلا

 نعليلقلا ءاملا نال“ ٠ لطر ةئامس.لا قوف ءاملا نوكي ملو ٠ك ٠ءاضوتلو
 لمعتسا ًالسغوا ناك !ةوضو ضرف يف لمعتسملا ءاملا هيف لزن اذا ردقلا اذه
 ضافلا هأملا ناك ىلوألا ةلسغلا كهحو تلسغ ول الثمهنم ءوضولازوحي الو

 همكح راص يا لمعتسا ءاملا اذه نم ليلق ءانالا يف لزن اذافالمعتسم هجوأ نع

 رخآ ضرف يف لمعتسي ال ليلق وهو ضرف ين لمعتسملاو لمعتسملا كح
 ءاملاو منصا اذام لطر ةئاهسخلا نع ديزي ءامالو اقيربا دجا مل اذاف-ك.
 ةرملا كهجو لسفت كنا كلذو فارتغالا ةين يونت م٠ يماما يلفلا
 الف فارتغالا تيون لوقت ةيناث ءالا ىف كيدي مضت نا لبق غىلوألا

 زوجي رينع وأ كلسم ءام ءاملا يف ناك اذاو٠ ك١ كلذ دعب ءاملا لمست

 د يرجو بوت ويرسل يسن جلا هو



 د سدر وك 00

 وا .طيلخي يي ءام نم لسفلا الو ءوضولا زوجي ال :ح٠ هب هوضولا

 قي اذاو٠ كل ٠رضب ال كلذ ناف ثكمللا لوطن راغت ول أماه واةمعط

 59 يي ايبوب ةزعيسم ضرا يفةانقلا يف اًرام ءالا تيارو اذتنينج
 ةيقاسلا دنع ءاضوتل ناامإف تسسمن' ةساجنلا ىلع ترم ةيرج لك ١ح'

 ثحب ضوح يف ؛املا عاّمجا رظتنت نا اماو ةساهنأ ١ ىلا ءالا لوصو لبق
 مدقنو 1 هنم ءوضولاك ل زوحي الكلذ راعب وراغب الولطر ةئاوسمتا نع ديزي

 هأعشب انركقم ٠ ىشلا دق يى 0 ةملا يش أهو . ىأ٠ *وضولا ىلع ة.دلا

 هاما عفار تناودصقت ناب لعفل ابدصقلا نرقتو ءوضولا دصقت كنا ىنعي

 كر يعرذلا هدد كهحو لسغت م هصورف لوا 4لاد كهحو ىلا

 6 نذإلا كيو 6 :ق ذلا ىممام - سلو © .س * تنانم

 ضورف 02-- هذبف : كك ىلاكلعر ا 3 كسار صعب ميسمل مع

 هجولا لبق ن.ديلا تلسغ وأ اذه ىلع:24ك ١ سداسلا وه اذكه اهبيترتو

 سيئر لك«إاأث ىفاشت دنع زودي ال اذه حا روح ال هؤضولا تم و

 ناترم هللسغت ضرفأ : ةرم وضع 0 لسغت اهدنعو بحاو هدنع ءاضعالا

 ال0 ا0الث نينذالا ميمو قاشنتسالا وه.مكملاو لوسأ ! ةزسلا نمو ةنسلل

 اماو ةلعسمم راض هتاف ةيلع ةدرتووضعلا نم طقاسلا ءاملا ذخات نا كاياو

 زوجي هناف هالعال هلفسأ نمو هلفسال هالعا نم هذخاثو وضعلا ىلع ناك اذا

 ىتح سردلا اذه يفك ٠ ك ٠ هلاصفلا دعب الا لاعتسالاب ةيلع 5 ال هنال

 ةيينجالا ةسردملا يف ةيسملا ةالصلا نوماعتل لا ينتربخا٠ ٠ هظفحا



 دك مد, ع د

 ه دودس . كل همأعب ند لدحو هن الأ ىنيدلا ملعتلاب 5 رسم هدو نا ْنَظا

 يتنا:توربلا يهذملاىلا نوماءملا هلقن نالاو ىسك ذوثرالا بهذملا ىلع ناك

 اذه نم أانعد ١ 6 تبيوزملا 4ع نالاو يتناتءارب ناك 1غ كاذكو

 ىذلاف موبهذلا لو -صعم بهدم لها لكو امنردل ةنصعتم همأ لك ناف

 ك]يلعل نم ةسردملا ىف :١ ىف لصاحلاب كابا ريختو كاد لع لفف ا نأ كمزاب

 لقتتا كالذ ىلع ماكس نا مناف اهنا هدلاو ردك هدوم لوقو كنرد ريغ

 ام ربكلا يف ميلعتلا هيف عفنإ دوعإ الو هرغص نم يجيسملا نيدلا ىلا بسال
 يلعبةلا لقتناو ١ قرشلا ءانبا نم سوسقلاى ديا ىلع نيماعتملا يف دهاشم وه

 نم لصحيو ن.دلابهنوداطصي نيذلا ى :ا>الا بهأذدم للا هئار | بهدم

 ةدحأو ةمشم ىلع يلو ةلب وطلا نورتلا تضف يقل موق أط يف قيرفتلا

 نيعملجم هارنانك نادعبف بهذملل امبصعت الاابازحا اهريصيو ابتءاكقرفي الذ

 كانه 06 ةهذملا راكفالا لوح نيعّزوم مهار نئانكلاو سلال ىف :

 اذ ف هلو 5 دوس اكوا | ذاو ١ك ٠ نيدلا راع مالا 4 دأوت نردتم 9

 كنطو ءاثبأ منكلو نو ويسم أم قالا ٠ 6-3 ناوويسم أو سم ناو نرصي

 هنوكل موقرفت معيش ةيو كادوا يح هنوكا مماظنناب حرفت نا كمزايف

 مهدادو م هاهو اهل ل ا/ كم: زاةينطولا هذحوب نالا كاقع ابعسي ال رومال ادب

 ناب هديدح ةرشل تندحا دقق نينثالا كك ناو هدولش 0 تام ند ةاخ

 يبنجالا نافذ كلذ نع الضنف متلك قب رفت نم هاشخا يذلا اًذِهونيتفئاطلا

 ريصتو ةيعاتجالا قرشلا ثادحو ددبتن نا هتياغ ناف قيرفتلا اذهب حرفي



 دك سوم وع

 بواق 2 ةينطولا ةدحو ىلع ظفاعت نا كيلع سجيف ةرفانتم ءازجا
 نوكسلا اومز 5 و نيليئار أ وأ نييويسم وأ ناماسم اوناك ءأوس نيينطولا عيمج

 جوحا 4 داليلا ىف 4 تدي و أ ةرفنلا بجوي 1 أوضارعتا الو مث رام يي ف

 كّ انين 5 اهفرعت نأ كمز 5 ءأشأ كانهونتفلا ن 2. دعملاو ودملا ىلا سأ: 31

 هللا 2| تف يت الا سردلا يف

 تانبلأ ةسردم

 ةيهمو ةقب رش

 اناام انا ٠ ارب تعلط يد يلولاق تببلا دحل كل تحرانا ٠ ش

 انا « ب٠ ةرانسملا الا يشبلاو> ام نسحاارب عولط نم كضف كل هليا

 ايهو ٠ هرهاط اب يتس اي هلل يش ش٠ هديسلا كتس ةرضح يف تنك
 ناءدجلا يلخو هنذا ريغ ن ه ىلطأو كزوج تدب يتوف كلل لوقت يني هذيلا

 ال ٠ مويلا اهوماط ىل لا تارضحلا ينعي انعمتا ٠ ككساا يف كيلع اوجَّرتي

 ٠ نيبيظلا سانلا الو هباىعصلا الو هتدم يف هرشح ل مءالو هدك لاف و ىنأا

 0 سس مالك انل اوعلطي موي لكو اهيف تءلط سانأا يد ءايالاو

 ردن اهملع ىلإا هدحاوأ١ ينعي ةرايزال اهنياماع ةرضخلا يد ٠ ب٠ انبر | شيرت

 هيف املب ىلا ىلع امل لوقلو هرضحلا راهن هديسال حورت هجاح اهسفن يف الو
 نا فرعا انا هد مالكلا يشفرعا امانا ىتساي ىقب ٠ ش. اهلابيضقي انبرو

 ريغ نم خياشملا ةرايز و ٠ مارح هنذا ريغ نم اهزوج تيب نمه دحاولا عولط

 م هكسلا يف اهءاوطوهس ىلا اموده هدحاوأا سدلو : مارح لجابرلا نذا
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 مارح هنذاريغ نم ىتح نأرق ةيارق يف الوردن يف سولفلا امفرصو ٠ مارح

 هصار 1 هو ابيذ ن 8 9 4 :الملا لضفتا هروح نذأ ربع نم تعا نأ ةلوحأ ولاو

 مر كلل 25 نيعلاط ناوسنلا تفاسأ] 5 ىذلاو ' سا اوكي الل هياح انو

 هدحاولا سلع مارح أوت ١ شوكلاماو م2 ١ تاوثيىز هير /مفوخ 0

 5 ناحيأر مارح هلك اد ناك اذأ يي 5 ١ أهم ءوندب 2 ربا ال امون أم

 ةماعلا ث !رثو كاتس 2 تدمق اذأ تناف.# نام ىد _ تارضحلاب ىو

 سأ) لودو أ اى 00 مار ُ و شوه 4.سمشل هدلمسأ الو بسخل ل هاما

 هرجرخأ سد ةره هاذهلا تسلا ايه ينعيو ٠ يبن ١ دالوا اي هلل ىش عتاب مهرس

 هام ىبضت ام ىلوقل يبن و ' هرضحلا يف هيخ اي هيا ثفشو ٠ يد هجقلا هلو

 للا نيصبمملا نأ اعدمجلا !١ ىد فوشت 4ْسأم هدحأو | ووخأ هديب ٠ : مهم يتس أب

 بباكلاو ةنع ىلع هّشوب رط جوأ ء يللأو نأ دسْنأأ 4 ةصفىز م مرهس يلا مدس مس

 درو هَ روس هل كا دعا لأ و8 ىدأو يد ماظب يثأمو همو ل5 ىلع هلم ةزازق وأ و

 سبلم ةيح هاعم ىللاو يتذمي ىلا ” اه لوقي هدحاو لباقي ام لكو هديا ىف

 ت2 ناو 2 همأ لجال هب وس ةي د هدحأو عم لبيع فوش و 3

 كدر د لجاأر |أوأ نا 2 د عدجلا يف ١-2 , جرفتل نعاودماا 2 هدحاولا

 نكمو هيدا و>ا | 95 اهزمغي لصفي أدو فشقدو أهارو يش ادو أف

 ور“ او ' بصغلاب سوو طم و اهمأ ماع 2 مث نأ 9 ان نوكيا

 اوأعفشل و ١ اودعوهمل نالاع ' اوركفيب يللا هعامجلا يقال عماجلا دخل هدحاولا

 نع هوهأعتا د صقرلا ىلا هقراع اذا ىزاوغ غامهالا هقي رس يس 5 شياو

 عصقإ ادو ادارو نم 5 أدو د ضع ظآآ7 6 صعب ىلع اول هذ أ ىد الو



 د د, 4/٠

 ماروهدعاف ناوسنأأو هرتايت الا شيلوقث دعقي أدو موقيأدو لوخلاىز هظسو

 ناعدجلاوهءالخلاو صقرأايف اودلزي مللاوءلظي نا سذلا اوفوشل املك لودو
 الو اوشلخي الو اهوقي هماك ىلع ردق نم لكو ناوسنلا ارو نيفقاو نينافلتلا
 ادك هفراع تنا امو سبط ٠ ش٠ هلوسر نمالو هللا نم نيفياخ مالو اوعرقنب

 يبلاو نيمرجلا سانلل هكسلا يف كعلطو لود ملا ساثلل كادو شيا يتب
 هب + انقر اب ر هلل دمجلا وها يد لياهلا ىلع دما ديس ضم تا انديس لأسال

 يبا هعايلا ىلع جرف أذل روحي 0 انديس اي قح نم ٠ يد ةعاسلا

 هفئأو هلاجرلاو ناوسنلا ىقبتو اوعلتتلو اوصقري و تارضحلا ةيسابإ لف

 لالح الو مارح هنذا ريغ ن ه اهزوج تب نم هدحاولا عولطو مويلع جرفتت

 سان لود تارضحلا يفاو ذيب يبا هعاهجلا هفي رش تساي يفوش ىلإ * سس

 ىلع هجاحو هجم يد هرابعلا نيلماع هعامج لود نونرحيالو همذ مالو هرسح

 مارح رومأ اهلك يدو ىنخأا راودا ىلع اورثذيب و مهيلع جرف سانلا ناش
 هينعلا سان هل رك ذلا هتارم قاطتو رفكي لالح أد نا مهنم دّعتعي يللاو هي

 الر اولعتمتل الو اوصقري الو صلاخ بلقب ىلاعت هللا اورك ذي دجاسملا ىف اودعقي

 هجاح اولمعل الو نوياتلا يزم,ضعب ىلع اووي الو دورفلا يز اوططنتي اوفقي

 هللا نم فوخ طبعي وركذي متم دحاولا نكمو هد اهافياش ىلا نايذحلا نم
 ىقبي لودو هّللاب لوغشم مباقوهضمغم مينيعو اوركذي مهنا مهركذ طورش نمو
 ىدف دلو هبنج ىفو ططنتيو لود نم هرمأل هينيعو صفري م.نم دحاولا

 ينوشل ١ شكر غي الو عرشلا نع هجراخ اهلكو انبر بضفت اهلك روما

 اد لاخلا هدخاو هيلع اولوقيو مجربيو ليريو فتف#ي لود نم دحاولا



 يم 6 مد

 موي دحاو || نا عم مويف دقتمت سان 21 لجال بص روماو بدك ءالك هلك

 مالكلاب سان ىلع اوكعض امايو شاشح الو يركس الو يمارح نوكي نكي

 ١ |رؤتسل نيييطلا سانلا ايه ٠ مرلقع اوفلتو مورسحو موهسوأف اولَو هد

 نم موليو اي نكلو اهنم اوشيعتيبو راك سانلا اهتامع روما يد دمحا ما
 مملاحو هّللا ىلع بدكلا نم دوسا مهشو اوجب الهمايقلا موي نيف اوحوري هللا
 نرإلماع اوناك ىلا اوفوش لوقلو مهلع جرفتل ىفبت ساذأاو تفزأأ يز

 ديعاو هبا كل لوقاو مهيد اولكايب اوناك ىللا اوفوش ايندلا يف نيبيط سان

 هدحاولا عولط اماو :هرخ تاكل الف اولصح آل مهياع نب سان لود هنأ كل

 سوردغب الو يوفق ريبك بنذ هللا دنع هنم ربكا ش هةيفم اهزوج ارو نم

 مو.لاويئالقلا موملا كارو نم تعاط انا اهزو1- لوقث هدحاولا || الا انبر

 «.نالفلا هفطعلا يف دحاو تاكو هينالفلا ههجلا يف دحاوا تمللءاو ينالفلا

 نم اهليو اي شاهحماس ام اذاو انبر ال رفغي ؛هزوج اهحاس اذا ىثب

 نم هيف اهحمأسإ هنا ىتح انبر قح شوم دما ما 5 جوزأا قح اد نال

 تببلا ىف هئدقلا ابهوده سبلت تناك اذا هيهادلاو ٠ اهزوج نذا ريغ

 الو ططختو اهرعشو اهشو ممصنو هديدجلا مودهلا سبلت هرب ملظت يب مث او

 يروتو بحأعت ىَّسمو ربءانصلا يز مهو ف هيظحس ا عاتبلا 2

 هكيالملا !هنعلت امأي همايقلا موي فوشُت اماي هللا نم يد ليو اي ناءدجنل امسفن

 هنكسم لضنفت أ مهروزت هحيار يللا الوالا اهيلع طممت اماي هيشام ايهو

 شاهحاس الو هدك ىلع تنام نا اًمحو اهتيب مجرت ال بضغو ظفتتو نعل يف

 يبنلاو ٠ بنل 4ءم يس أ ةففادت . ش * أياع محو ا نمحر 5 يلوق امزوح



 د سو. ه, دو

 باوب ايرون هذحأو || لأ بسحب تل دابأب ٠ نم علطا تن أم

 .٠ عولطلا ىتب ' ٍلعردق أم بار أ 4 قدْلا ىد نم هل ودل ىد لياعلا

 ظ نيدلا ينشب ١ تللع يوتا هلا :٠ س٠ ىزو> ألو تنك اذا الا

 مياشم لوط أمل هفوشل دح | ٠ ىلا تسل نم نسحا 4ف أوه هميم يس ال ل

 اوهركحي الا ىنلاو ال هلاظبلا رومالاو ىد هميقلا هلق ابحي اه ىتنب أر هبا

 سوم لمّا باحالود مهو هني هدد ىف -ل و م أوحورب يل ناوهتلا

 فطلي انبرتقوادعرشلا ىلع يثاء ىلإ نيفو هللا ب ىلا الا

 تايبدالا باب

 نالا ةيردنكسأ ني سيح فصاو يدنفا دومحم لضافلا لفن نم

 ةيويدخلاةميففلا ةرضحلاباتعال اعوفرمىناطلسل انامرفلا دورول خيرات هلاق ام

 ديدملا رمعلا غلاب شع ديعسلا كللا اهأ اب

 ديظولا كلملاب كتفاو دق لابتالا رئاشبف

 ديربلا يف ةداعسلاراد نمدعسلاى سي كاتاو

 ديشنلاب برطي دجملو هلظ دشني زعلاو

 | نم دوعسلاو مد الملاو تبلت

 ديدشلاشطبلا هفيخ حن اوجلا فجنرم رهدلاو

 ديرطلا يناجلا ةبون صملا اخي كافاو دقف اهتص
 ديرت ال ديبعلا نم درت نمعوطا نوكيو
 ديعبلا برتقا كسولجب دمحم نبااي سابع
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 ديشرلانوراه تدع رصع كلب :ج اندلا دعا أو

 دسو دجو قباو فراو مد

 ديبي الا كلمب ادبا

 ديلا رصنلا هب انورقم نامرفلا ليقتساو
 دبع موي اياعرلل م وي لككزع لعجاو
 ديعقلا يوري البنم ك دوج رحب نم ملل ضف أو
 ديزم نم اهيلع نأ ام 2 ةمهل ىف اوربي ىتح
 ديمحلا ديبات رصم كل لم نامرف اوخرا ام

 15 هات 50 9 ا

 ديغر شيع اهب حارفا خيراتلا ين ليق وا
 املكك ١11 "م١8 م 55

 ابك البك البك

 هيلع ظعالا يويدخلا انالوم هللا فطع ماظعلا ءارمالا دحاب "السوم لاقو
 بئاصملارابكيدنعتيرغص دقل 2 يئاغرلا ءانتجأب ينامألاو امأ
 بزالةبرض دصقلال ينل ىربصل 2تضموا مجنلا يناجنمةقرابو
 بلاطملا غولب يمهف يف مث دقل راك بيظتتداك ىنم سرغو

 .بناج لك نم ربصلاب هُماع» تدطوت ارصق لامالانم تين
 براملا لاون نم يقي تقثو 2ينأل راظننالا يسفنن تمزااو
 بضاوقلاو انقلاب ىنتمهد دقو ةقيقس كرعلاب ملا شيج تبلاغف

 بلاخملاو اهياينا يف توملا يل ايداب ثراوكلا داساتعراصو ظ
 ل3737 وتس سس اس سإزإج 17 جاف ع حس
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 عزاج ريغ هتعرج ىنضلا ساكو
 ادلعم انءلل يبار تاطاطو

 ىسألا لع يداتوف ىوقا املا يل

 اهتارو نأ ريغ يسفن يب أمو

 ايان تلي ا مرتهد
 باساب نا ىرولا ىنع مالئاسي

 عمدا ديعصت ريغ سيح نم امو

 موهوجو أم ٠ ظفح يف ىدرلا نورب
 مئاح ةرسع ثوملا يف مهب

 براقملاموم< نم ىكناناك ناو

 يب راغ ماس ىح 0

 بئاونلا دادتشا دنع 'هريصأو
 يطاعملا ماهس مهتباصا اراغص

 بهاذملا باحرت فاض مب ىرايح

 سئاغ دوع هل ىحري, لهو يح

 سئارالاو اشحلا

 بئاصملا ىري سانلا دصقوةايح

 براقالا نم نأيلل مملسأو

 ىف تارئز هل

 هنع ىلاعت هللا اذع يئارغلا هذه رحب نم اضيفم ميدملا ىلا صلخت مث
 تيس اليؤبي سسسس

 انايو هياكح مما

 م 0 4

 همراح 78

 رتكا مايالا تةيسد يخاب

 عاض يلانرج كل تلق نا

5 5 

 بيطلا لصالا يحاص !
 بتكاو ارقا اقب نكل

 بدُأتي .قرسي 2 ىللاو

 فطلا كدابس ترا
 كااح ىلع لست ام يللا !
 كالانرح حلاص تأ فوش

 ءالام رتكتسم تنك نا

 فاحت الاو قفاصت لدع

 قي



 معيض هزيتسا و ينيج ' هؤيسا

 .لريصن همساق ةلاسملاو

 هلتسربلا كيس ورااع رم

 كلغش رم بياجع اما
 تاكنالاب كياعك نشل

 هضوم هسنن افوشب ال

 هذيك ىلع مشرد معسل

 ىققاسبلاع كال لوذا فاخا

 يراجلاع كال لوق اما ينع

 ل

 ةيممذل 6ع

.+ 

 فطخ فاذأح لاعلا قى

 كسرلا كيس لرعيتلب

 هطاوب بارض روذب شوفه هه

 هطعم هي ول يسر ءاق نأو

 فروعم هد يالك فياش

 ىرجي عار هيأ هئس نيتس
 هرأاا هكمصض اهباخ

 هرب نم هيمريو هأرش

 هزاع رك أم سأ> ا

 فععصلا ىف اهنع تلق شم

 شيف ام

 هقرأا اهيدوي حار شياو

 بفصغب كريغ 00 مه ىالا

 مقولاع كل تيكح نيداو
 مفا شوم كمالك ناك نا

 هقرسأ أ أع ةباوش



 ض0

 هفب روش كدتع كتنا وه

 ىنح تاه كل لوقا شردفا

 طاطاح ينام سولف هاو

  زاختا شفرعأ أه ينكا

 هِيلعلاب ككل تك 0 دأ

 ايندلا 3 مطربي هيلخ

 يدي اي ىدنع يللا ىدا

 ريغك ا درتام اًريغك لب قيزاقزلاو ةقرلا يتكم
 ةارلع ناعن نحنف كلذ انالم ىتح اهريغ ناكرتشملل لسرنو بتاكملا نم

 فراظتو عبطتو سى:كحت

 مفان شوه ام ءالكلا رتك

 مفاد ينام لّدوأا اج ناو

 عياض يفح انا انىمما

 فرن هتحير ريقفلا الو

 هداع شوم ركوسم مالكب
 هدايزب هلق ىللا وهاو

 هداس ىئيب ميغا دنع

 فرعأب شينام مدل راعو

 رثشم كرتنال ةرادالا نأف موسما متاهج بتاكم ١ ولاطي نأ نكراشملا

 الوأف ال اهانلعا ىوكش ال تدرو اماك نالا. نمو هزل لاسرا الب

 يئابلا مجري و قراسلا بوةيف كلذ رثءوي نا ىسع
 د 42ج

 لماكلا انذاتسا لجن يردنكسالا يجافخ دمحم ؤيشلا لضافلاةرضحل
 ذاتسالا حركي ةيردنكسا ةكلأمل ةداسلا يش هلا فيس هجافخ يشل | ةمالعلا

 ملاحو داليلا لها ى ىار ال مج ملو ملقب م انذاعسا

 4 اريح ىأر اذأو هدالب يح رحلا نأشو هحئاصن ىدبا

 ىلع ةرصأو ةطس وبلا عل
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 مصل ذاتسا زمراتلا يفلاق دق هرورسل انعيمجم هب لفعا

١58 ١١55 ١٠ |٠١ 

 ةرايز

 اشاب سابع موحرملا ةدلاو ةموحرملاةسردم حنالا يويدخلا راز ام دنع
 فرب تايبالا هذه يرادلا يبي ..ا ىهو يدنفا نمحرلا دبع الت لوالا

 يو ا ةذمالتلا

 سارا لع ًيالعارشن :. دعسلاو هتعلط راونا هب

 سانلا ىلع هيقبب و كوس لك نم هسرحيش علا هل اوعدت قلخلاو
 سايلاو ناسحالاو لضفلاولدعلا» اننصنم مملاب ادغ [كيلمايف

 سابع لظ يف انب داز مجنلا ةخرومت ثادق سرادمايذه
 )سعب وجب وللا هما اا

 ٠1١ ,ةنس

 اذيراقت
 رصمي تاعوبطملا هب رح

 قييضتلا دي يس يب او نهر يرعب و أما ىلع ىرخ

 ا نال 4و 5 او همئد د هديرح فر 7 أم 5 ةفئاطلا موطسو

 ةرشناا ابيف تربظف ةءيافع ةوظخ تاعوبطملا تمدقتو ديقلا كاذ لما دف

 ًانلع هعورفو يسملا نيدلا لوصارشنت تذخاو ةيطبقلا ةينبدلا ةيعوبسالا



 ديك ع. م4

 ماعلا ىدصت نآلاو تاعوبطملا قاطن عاستاو لبق#لا نسحب انسفنا انرشبف
 هايباييد ديرجر هارب و ١رمالا ةسردلم سيئر نسطو سّقلا يناحورلا

 م رهشا ةعبرأ هدم امو رشع ةسمخ لك ردصت ( هب ةبررصملا ةيلجتالا ة رسملا )

 - اهتءدقم ىف لاقو بوتس ا ثع ةسمح اك اركشا لءجو ًايعوبسا ردصل

 هله معو ةيرصم ةينيد ةديرج هأشنا 2-2 عورشلا هل دمحاو انل 2 2

 يرصملارطقلا يف برلا لمع رابخا هيلع يودمت امبو لاف نا ىلا ةءبلا ةوطخلا
 ًاطيشنت ًامومع ىرخأأ تاهج يف 0س الع رابلا نعزبلب ابو اسوسخا
 0 ةينيدلا ميضاوملا ىلع اميف <ديسو ًالامجاو ادارفا ةيرصملا ةسينكلا

 تايءمجلا بابرال تواصلاب لوالا ددعلا مح دقو ةينيدلا صصقلاو ةينيدلا

 ١ اك ام ما اذهو ٠ هترابعرخ ١ ىلا ضرالا ىف يعيسملا نيدلارشنل ةدقعنمل

 ام لكل يلكلا عأاو رجحلا نمزب ادهع سانلا برقا نحنو نويفرشلا هب حي
 ذيع شالا هلا ال ميسا هيف لاقول اعقو ان رضحو تاررحلا نم نيدلل ريثي

 لاق واو نيدلا بصعتما اذه نيماسملا سفن هيلع لاتل ناويد ىف هللا لوسر
 ةيئددلا برحلا باب تمت ف رخ ١ هل لاقل ةسدقم ةنيز يف برلل اودهسا ويدسم

 .لرسو نبيك ىلا ةءاك نم جردتت سانلاو لزنتو فذ ةلاحلا تلاز امو
 ةبقعلا كالث اوزاتجا ع ةيّرسلا لئاسرلا اوبتكو اوضبن ىتح مسولت ىلا ةراشا
 نعاطملا نم ةيلاخ تاراظااملا نوكت نأ وجرن نحنو ةينيدلا دئارجلا اوبثكو

 اب هنر>» نع عافدلل نءد يذ لك وعذب كلذ نافرخالا نايدالل ضارعتلاو

 ةيرح قالطا يعدن نا اننكمال اننال مالكلا ناك باب يا يف يلابب
 ناكيرمالاو طابقالا لذ اهانةلطا نا دعب ىرخأ نود ةفئاطل تاعوبطمل
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 سصعتأاب هموق نوب هنيد دعاوقرشنل ضاعت 5 ىلع محن نا انكم ال اك

 كيال هيض هذهو ٠ ةقلطم هب هي رد هنيد ىلع كش هراغ |: بأ نأ دعب ينيدلا

 رولا نع مالا درت ةينيدلا دئارطلا ناف بصعتلا عبصأب كغ الا انسح

 يتلا ةرضاملا ةئيلا ىلع ينثن نفف قزنخالا مراكم ىلا سائلا وعدتو داسفلاو

 فيئاوطأا تالعا م.ةوأ سب كتا]ذ5 نيم سملا اةناوخا ىو قاطنأا اذه ثعسو

 نينبال الوصف رذنت تذخا ةيرألا هذه ةتار تعش ا ذاتسالا ةديرح ناذ

 بادالا ىلع ةظفاحلا عم يبيذبتلا ,يلعتلا اذه مزتلتسو مل ايلعت تانبلاو

 اصوصخ نتفلاو نئاغضلا بابل ًاقالغاريغلا نايدا نم ٠ يا ضرعتلا مدعو

 ةمالا عمأ#تو دجاسملا يف هئيدرئاعش ءاداب ما لواج يويدخ رسصع ىف ندثو

 هللا, ذوعنو ةماعلا 5 نيررخلا انناوخا عم نو هتالصب لمعلل سانا كري وهف

 ليتسلا ةاوسرملا مسالا هب يدت,ت يذلا رونلا اذه ءافطا نم ىلاعت

 دادي ١

 ناهذالا ريوبنت
 نارقلا فيرح ىعدم ىلع درلا يف

 ةمالعلا لجن نيدلا يكز دمحم غيشلا لضافلا هفلاردقلا ليلج باتك
 رشننملا عوبطملا ليلجلاناهربلا بحاص ىلع هب در دنس دمحم يشلا لماكلا

 ة<رصلا لاوقالاو ةحيعصلا صوصنلا هيف ىرتو نييحيسلاو نيماسملا نب
 ةفيعص ه؟ نع هتاهفد ديدت الو ةيلتعلاو ةيلقنلا نهاربلا ةماقا هيف مزتلأو

 لك ىلع بيف مصل ىوعدل اغماد ضرغلاب ايفاو ءاج همجح رغص عم هنكلو

 ةذمالتلا هظفحتو سرادلا يف أرقي نا انل نمو ةقد ومهفب هتعلاطموهألانتقا سم



 موطيل غاو مهتايرتفم رشنل اودصت نمم لاقلاو ليقلا هيفرُثك نامز يف انناف
 اذهل ضرعت ثيح لضافلا اذه هللف امهوت وا اكيكشت نيماسملا ةماع نب

 دبع ويشلا لماكلا لضافلا ناكدب عابي وهو ةدئافلل ًاميمعت هعبطوليلجلا درلا

 تتكم فو سرافىدنفا مهاربأو هب ينهى دنقا نيمأ دنعويبوطلا دحاولا

 ىلا يدنفا ركب ديسلا ديجلالضافلا ةرضح تير دقو ةسورحلا ةديرج
 ايا ناهربلا بحاص ىلع درلا ىف ا مضو سلبان لضافا دحا يرادلا

 يكزد يشل ن نا يرغلا نمو ابرق هعبطي نا دب الو دوصقملا هيف ىفوتسأ

 هل قفتاف 8 0 نا دارا ١١١5 ةنس أةلات هنأ 5 ماما دنع نيدلا

 فير هب سيأو 11-0 نارقلا وهو هذحو اًمر نوكي نا مص غي رأت

 -وهم8م ا ١١5 ا مربع ١.9 كنس
 وده سمسمية و كح سدح

 قالوب هشرو

 تلمعتسا نأ هلهاو نطوأل ارعفن ناسأا لهجي ال ىتلأ ةشرولا 85

 ىلعمزع دق ناك سائلا ضعب نا انماع دقو دازملاب عابت نالا ضو اهتالا
 اهذذال ه ةقيرط انار دقو ايماعت ال ا امنع لدع ع ةكرش اهذخا

 ةيريخلا ةيعيجلا نا شو يبنجا اهذخ ان نا لدب ةيئنطولا ةعفنمأ ابسيحو

 اذا | ةشرولا هذه نم نسحأ ءيشالو هلغتسل يش يف ثحبت ةيمالسالا

 امتاشن يف ةيعبجلا نكلو ممدعاسمو ءارقفلا مياعت ىلع تسبحو تذخا

 اتراداو تالالا ميلصلاو نم لاب يما خابم عمج نالا اهيلع زعيو ةيئادتبالا

 عيمج لماش ماع بات اتدكا 2 ةيىوجملا تمدقت ولف هب لفتشت ام راضحاو

 1 كنرذ فصن لجير لك نم ذخات ناب نيبرصملا نيماسملا
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 تا دك ةيؤغأ| هر ل ةرضعلا ورشا ؛١ اذه دقت 97 نوحي ال

 1 رعت ال ينلا ةيئزجلا غلاجلا هذه ممل نيلماع ءاضعا ني روماماو نيريدمل

 نم ةصاخلا . 00 : ةماعلا نم كترف فصن ذخا تناج فو هللا قلخ رفا

 هللا ءاش نا اذه رسيت اذاو ٠ ىلاعت هن ًاناعحا اهب نوعربتي غلام ؛ايغاو تاوذ

 ةيدنالا يف اوثِنا اذا ةمسمجلا ءاضع اذ عونصملا عي زوتو لمعلا الا قب ل ىلوعت

 ةدعاسمو ءارقفلا ءانبا ةيبرتل نطولا يف محب عونصم ءارش نسم داليلاو

 ةدئاعلا ةهلاب , موهاعل اريغأا عونصم نك نع هلم عفت راوأو هيلع سانأ القا نيزوءملا

 هناف هيأ! يبنجالا قبس لبق هيف ىعسلاب ردوبو بابلااذهت ولاذبحو ةعفنملااميلا

 نالعءالا تذقو لواجلا يعسا!اذب.ةرماعلاةصاخلا ةرئادلا تماعاذاواًدجرِيسي رما

 ىللاعت هللا اهديا ةي ور دخلا رضا يناما ىصقا نم يعسلا اذه لثمنااوماعل

 ةلياج حارفا ْ
 اشاب ىنطصم ليلجلا يرصملا ريزولا ةلودلا يحاص حارفا تادتبا

 هداعسلا بحاص ديعسلا علاطلا يذ زيزعلا هلجن جاوزل اهدعا يتلا ضاير

 ضار ةلود حارفا انلوق عمم نمو "لاح ديعس روب ظفاحم ضان راشاب دومح

 براعلا تالا نم اهيفنوكم اذامو اهناقتاو اهنسحو ابحغن نوكت نيك نع انا
 تاوذلاو ءاماعلاو ءارمالا نم ريغكلا ددملا اهيل اعد دقو سنألا يعاودو

 اباعج ىلاعت هللا 2| ءاش نا مداقلا عوبسالا رم اريخب يبتنتسو ءاهجولاو نامعالاو
 سوفنلا اهب عسل يتاارصمدايعا نمد ءابجاةرورسو سن أ لفاحودوعسىلايلكهلل ط

 « مدن تادبع رز



 ذاتسالا
 ىلوالا ةنسلا نم رشع نماقلا +زجنا

 ١٠5١9 ةئس كيك امو ١٠١٠١ ةنس ةيناثلا ىدامح ٠ ااثالنلا موي

 امله ةنس ربعسد١٠٠ قفاوملا

 38 ض٠ 0 ُ ا ُ تأسس هل م

 نم نو لاو>الا ىلقلب مالا تلقت |

 دّوحلا ءأع ىهسل نب ولف 2 سورعم د. ساو ةوا.حعلا رع ناف ٠ معن ,

 يصب رق رش لك تابو هنارين تيبداف هعوذج تكتحا فح اماكو

 قارحاب هحيرتو هظ.غ ىنشت اهنا نظي ىتلا هتاذ ءازجاب ةلعتشاا ةيخارانب

 ةاضعا الا تقرتحا امو ةبترلا ىف هيوأسي ًائيرق وا ةعفادي اليثم هاري نم

 لصح أم نا نسمثشأو انناطوا عايضو انشد بساأرح رظفال أن ضعب كاله

 راهلاف دلاخ ةعفرل ةلءسو ورد هب 5 أمو ديد 4 م ماقتنا وق امنا دبر

 0 هسبأ توم رظتنب نبالاو هنرأو ريع هنأ هماع عم هرا> تاوم بقرتب

 ناو همم باو هنأ عم ةسدر توم فرع سوُدملاو ةهدوحو ةطسأو هنوك

 نالفةلفغو نالف هش دوعقو دلع راس ماظننا مدعو لد ر ةرادا 6-31 ف

 موصحو موألا ميما ةدحو نيذلا دارفالا نم در هلا م لك ىرد أمو



 2 ا يبت يجب 2 عت

 يف هل ىارت اف هيخأ ةارم هناف هيف وهاب اهبيعيو هسفن مذي وبف تيكبتلا

 ظحو ماهوالاب رخافتلا رايت مم انرادحنا نكلو هتاذ يف وهف هيخأ تاذ

 لك عادخ ل انراقحو (يظعو انماعو اءاهاح غأوتساو صعب ىلع انضم

 9 معن * لاز ا بوأقلا ؟؛التمأو هي: ردم هقيفرةففأ:مو هحاص

 اهاعارنظن يتلا ا:ماهو'قرغ نت ةيقرشلا ةحاصملا* طاش نع اندعبا

 ا ىلا لزفت فانا ةقرش وأ انلشنب امحر رظنت :ن النو ةكحو

 هله ىف نعطلاب ضرءعم ن :.| وع 2 ل مدعلا ىلا اءوجر و 1 ناوي 55 ةيعط

 ضارتعالا ةعرس الا نئاغضلا هذه عرز ايف !هيف لم ًاعب نا لبق راكذالا

 تا هنا نالف ىوعدو + ىأاذ مالك فيد زل اذه ىدصتو قَح راعب

 انسانجا هذهف ٠ هتماكواعت وا "يب غةورث وهنتل هيخا ىلع "قرش طلستو نال
 أهم تفلعحا دقو رصع» قى 8 ىف اهعاّتحا ميقا ق ةماقالا عمشج ل هيقر لا

 قزرلا سائلا يف مىةهجو تدحتاو مكاععا باءسأ 2 تيحدتلاو نيدفاولا

 ندسحت ل ابنكلو عرازم و راقع ن «.ه يرصملا كيب أم كلم لأ جردتأاو ا

 لئاسو يرصملا .زوعح باش ىلع ةملاغملا تذختاو اضع 2 ةلمأءملا

 جاور ىلع الياحت د -8 1 35 شنلا هزَلا رجاتلاف اهدصاقل

 ىلا هلياوع ىبتنأو هدودعم ما هرمأ 3 راقعو تاثا نم يرصملا

 ىنط وو 1 أح هعم نالأم ىنُط و و للا ف رط مزتلا دقو هد وصخم ريطأو

 سأسأ لاتحب هردعو ه4ّثَع روظ نأ ىنحاوهسيافتو حالفلا تست لع هدعأسو

 يف مرؤتسملاو :اهيوصانم اًئيش حالفلا يرديال ىلا ةيبنجالا مكاحلاب حالا



 دي كا و4

 عضوو ةيريمالا فئاظولا نع نيب رصملاداعب | يندب ةجاف هسنجل بصعت ةموكحلا

 ريحت م م,:ءةورألا دا هعظقب ؛انغارقفاوةريثك 0 لقا ىتح هنا أم هنطو

 لقتسيو يرصملا نع دعبيل اناطيتساو انكس ةطقنيف :الزنلا نم س:جلك

 ةيلودلاو ةيرادالا راكفالاو ا ةيراعا مماجنا صئاصخب ه:ءسنج عم

 ىتحهتيسنج نم هريدمو هيحاصوهمداخ سناوا وح موج قيرف لك ذختاو

 ”يرصملا مذىلع ءالزنلا ةملك تعمثجا ح٠ ءابرغلا نم ءيشب يعرصملا مفتنيال

 يتلا هتاروع ىلع عالطالا مهءهي نه ىلا هايافخ رابظاو هلاوقاو هلاعا يعن و

 ًاببس تناك لاعالا هذهو ٠ هديب ام باس وا هدالب ىف لوخدلل اراب اموري

 باغتي اناسنا ناروصتي ال ذاهدالب ءالزن ضعب و يرصملا نيب نئاغضلا سرغ يف
 هدي وأ هم كلذ دعب هنا ىري مع هرا ةعو 3 هربظمو ناسنا توق ىلع

 هب يقشيو 1 موضعب هب يرادي قاقن كلذ ناف م وأ 0 هدة أر ناف

 ةراهتلا ,ىرم مهيدياب ام ىلع م .الزنلا ىرت اذهلو رخالا رش مهنم لك

 نييبرغأأ نم مهسفنا نو دعي وةيقرشلا ةيسنحلا ريغب سلا نوربظي لاعالاو

 هلخادت ىلع يبرغ مالي الو ٠ لاعالا نم هب لل نوح ايف مرعم اوكراشيل

 مولن اءاو نمز لك يف كولملا عاطا نم كلذ ناف هلهاو قرشا نش يف

 لاغتشالاب اهنع مفارصناو مهدالب ةحلصم رع مهماعت ىلع نييقرشلا
 فرفل ! ىأرو رصمع ةنطاقلا ةيقرشلا سانجالا لخاد نم نافذ يبرغل ا لاصو

 رخالا لمع قيرف ل5 ميج و يا ةناذلا ةءفنأا لود ءاوهالا

 قرشا اعاتجالاة رك نع عومجلا لدغ عم ىرخالا لالذا يف ةئاط لك سو

 م,مذوريسلاو ةهجولا ديحوت ىلا ةاعدلا عاسن ع ممماصتو داقحالا علق مناتنو
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 مين غبن لك ىلع موبصعتو ةليذر 20لزمرذح وا ةليشف ىلع لد نم لك

 باقيف لضفلا نأ نيمثاو مولعلا ةجيتنو فراعملا ةرك وه هيف ا نا نيمكاز
 اهلها 'هءاضا امنا قرشلا نا لع ابارص أطخلاو ًاقح لطابلا لدجو قئاقحلا

 نيبرصملا تاوذ نوب لصاحلا عطاقللاىأر نمو ٠ هاايبن هلذاو هونب هرقفاو
 58 ٍِع

 مذو هريبدتو 39 يناثلا قيرفلا حدو ناللا ماكحالاب نيءاقلا نس ولولا

 ع يناثلا نم لصاح وهام. لوالا قيرفلا ةهاركو 5-5 ةلاهجلاب نيقباسلا

 ريغ نب تارهملا نك 0 ءايمنلاو ث ءارءالا س نع ءاماعلا دعأمت 5

 رب روما ىلإ مج ساب مودع ىأنلا صعب طحو ل ةصر امموأ يلوذ در

 تكلا ماس الاه طه ىلاةمالا اقرفا زيمت ىأ م اهنم

 الذ انام ومآ نييقرشلاو نويت ساارلا ءمانم كش نهوأ | ع نانفياة صولا

 يرد ناع 8 نم كاملا لوأنت ند لسا مهدصأ م ىلا عاب رغلالوصو راصو انهطاقلو

 ندحاللا ومو قءاسلا هاهي اوءاهاعلاو ءأر مالاو تاوزلا لدبا ولف ضرالاهجو ىلع

 ندرك اذتممضعب عماجت اوالختو مهتهاك ديحوتبةيئارتفالا نعاطملاو تارفانملاه ذه

 وأ 0 هميصعن تايصعلا كات -ب مع 0 فر مدي

 نسحوداصتقالا ازكلاو 1 | مناوشرابدتو ا ءا 759 قافتاب تارادالاو لاعالا

 ام ىلع اوظفاحي نا منكماو لالجالاو رابثعالا نيعب ابوروا مهترظنل ريسلا

 نم دالبلا ظح الو ٠ هيسنجلاو هينطولا ةأايحو فرشلا تابجوم نم ىفب

 مذ مهغيدح لك خويشو دالبلل ةدئاف هيف سيل اب ةرماسملانوعملجي ءاظع
 قرط مل اونيبل نأ ريغ نم تاوبشلا فاخ لاسراسالا نم هيف ه امو نابشلا



 دى ع+ +

 ةمدانمو حارلا ةرقاعم يف مهاقوا نوفرصب نابشو ٠ لادتعالا لبسو ةيادملا

 ةدئافامو - ةورثلاو فرشلاو ةايحاوهجولا هايم فرصب ىنجالا فازتلاو حابصلا

 ءايظعلا مهنع لغتشا دقو ىرايح نوم وىراكس نوتبيب :اغوغ نم دالبلا
 في موكرتو ءاماعلا منع ضرعاو ةرماسملا نسحو تازتايتلاو ل

 ناتهب ولالض هنولعفي ام نأ مهةفرعم افك ارييذعت الو ظءو الب نوحرو

 اوظلاخو ءالزنلا اوللاخو موسلاجت نعاودعب وأ م ”ابينلا نابشلا هر
 املك ٠ ءاسنلا دهج وه يذلا ءاكبلاب ريعن انرصو عمدلا هللاو ضاغ ٠ ءايرغلا

 يبرعلا ق قحىكرتلا ةفرعج الا هئمانل * ء, الو سالهو لبخ نييقرشل ارش أهمهيف نحن

 يردملا عم يروسلا قافتاو هتدايسو ىرتلا دح؟ ىبرعلا فارتءاو هلضفو

 0 يضوتلا طابتراو يسرافلابيقارعلا داحاو نعل ىدنملا فالتئاو

 راف اسنج ىجس امال اًقرش ىمسي ام ىلا هتمهو عومجلا رظأ هيجوتو
 ءارعملا هبعطقي نم ىلا ىمعالا ةجاح ةماكلا ديحوت ىلا انتجاح

 عومج اهب ددبن ةروشب الا ةياغلا هذه كردن ال :لوقي لجر وف ضف
 فرع ”ىلرغاماو كاخا هنوكا هيلا جاتحت قرش اما ليزنلاناف ءابرغلاو ءالزنلا

 نمألاب نقوم وهو كيلا لحرف كتموكح تادهاعب قثوو قلخلا نسح كنم
 ريغلا لظب لالظتسالا نا لوني لجر بذكو ٠ هلامو هضرعو هنايح ىلع |
 .دايعتسالاورسالا نم الاقولخم لك رفي نا ديري اهف ةيندملاو ةينطولل ةايح |

 ىلع لوصحلاب الإ ضوهنلا نع فعضلا دعب ةوقلا قاس ىلع ابوروا مثل م
 علا ىلا ةحاح ىف نالا نحن ددعلا وذو لالا ةوقو علا ةوق تالثلا ىوقلا

 ددعلا اب دعيف هدعب نم ين أي م وللا هبراشعف ادع نمءاج هانلصح اذاف |



 ا

 انيفو ةيماعلا ةوقال لصن الو ٠ متناو نحن نييبرغال لوقي نم 'الوه دعب يت أي
 ايندلا يف دهزلا يف لضفلاو ةلزعلايف ةداعسلاو لومخلا يف زعلا لوقي نم
 للغتم قيرفلا اذهو هافك هللا ىلع لكوتنم ناف سانلا يدبا ين اع دعبلاو

 علاطل ءارصبلا نم ناك ولف نيلضالا نم وهو ةادحلا نم هلا معزي ةماعلا نيب
 4تاوزغو ليسو هملع ىلاعت هللا لص دمحم انالومو انديس اميين ةريس

 هاهرثكأ نراك هنا نقبالو ة.ىرالاو ةبوايسلا هتسا - ىف شآفو

 هب دعت لو سانلا يديا يف امو ايندلا يف دهزاو ىلاعت هللا ىلع 5
 ةمالا اءامضق هلصفو ةفيرش كلا هسفنب بورحلا ةلوازه درع ةيلعلا هتمش

 كلا قالاو كولا هتيطاخمو مول أ صم يف هيءسو سانلا ميلعتل هسولحو

 رشح نالا «.ىفيال لدعب يوسوملاو ىهسملاو سما هتلماعمو ةارمالاو

 0 أموسفن نأ مل ت تاو ماما ةراس مرج مالذي د ىوقا هذفني الو نوناق

 غلا اوتاما 7 اورد امو قحلا قيرظلا ىلا اهتبادهو ةمالا داشراب توُكاف
 نيذلا ليبقلا اذه نمو ٠ اعمكالملاو نيدلا ظفاو#قاعتلا نعسوفتلا اوفرصو

 لاملا نم ريذحتلاو ايندلا ىف ديهزتلا ىلع ةرصاق اهولءجو ةباطَخلا نيواود اونود
 لذلا ىلع ربصلاو شيعلا نشنمب اضرلاو روبظلاو عماهلا رم رارفلاو هعمجو

 ال !ءانجا ةمالا عمتج بح ةعمجلا موز ابب نويطخمي ءابطخلل اهوكرتو نآوذلاو

 ةءانصو هلصن لمع يف كفي وهو ةالصلل لجرلا لخديف ىرخا ةمال قفلي
 نطوو هيلع ظفاحي ءاخاو هظفحي ماظنو اهعسوي ةشيعمو اهنسحي ةرادأو انقاب

 هتم# ثنام دقو جرخيو هب بلاطإ قحو هنع مفادي كإسو هتياقو يف يمسي
 هوسسو ايندلا يق نم هركف يف ييظحلا هسرغ اء ةلإجلا راكفالا نع فرصناو
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 دجم نع مهفرصو نيماسملا مه ةثامال اب وروا تدصت واف :اهبنيلغتشلا ريصم
 امةياغلاهذه هب لصت قيرط عارتخايف اروهد تعظقو سنجلاو نيدلاو كلمل
 هلق ام ىلا يوبنلا اهدهع نع ةباطخلا ليو نمءايطألا هلعف ام ىلا تدعما

 ينفتسن نحنو ٠ ةمالا حالاصاو هب ادحلا قرط نعنولفاغلاواكولملا ىلا نوقلمتملا

 لاغتشالا ناك اذاوتقلخ نها اهنم رذحي ايندلا تناك اذا ٠ نيظ.لائالؤه

 انيلع ريغلا طلست نم ملأتن لف هللاةادعا الا اهب لغتشي الو ًالالضو ًاناتبب اهب
 فارصنا اذهلك ٠ ةيصعمو ًامنذ كاذب اضرلا دعنو نيبلغتملايديايف انعوقوو

 بطخي سو هيلع ىلاعت هللا لص ىبننلا نراك دقف نوقباسلا هيلع ناكام

 بطخميو ربدملايق ريف ةعمجلا مويريغيف رمالا هيلع ًارط اج رو لاحلا ئاقوب سانلا

 لاوحاب بطخي ركب وبا ناكل هثا ىلع نودشارلا ءافلخلا ءاجو سأنلا +
 هشوبج بتري رمح ناكو ماتت بوجوو مالسالا نم مجورخو ةدرلا لها

 ربخي نادع ناكوربنلا ىلع وهو ماّمحالا ٍلعيو ةيولالا قرغيو ءارمالا يلويو

 ركذي ىلع ناكو بطخي وهو نيمتافلا لاوحاو دالبلا جارخب سانلا
 نقليو ءاكحلا ىصويو ماكحالا اعيد ةيلع نيرئاثلا نيبو هنب لصامحلا

 ديشرلا نوراه نأ مهبس موربنملا ىلعوهو نيقباسلا رابخا صقيو ديحوتلا

 سيردا يالوم ناوا ةبظخ هل تفلا نوماملا ناوا ناويد نرم يطخ

 اهريماو ةفيلخ لك يطخي لنراكلب (ءىعسم ًاًيوزوم امالك ءاماعلا هأ عمج

 ةيجراخلاو ةيلخادلا لاوحالا عئافو نم هيلع ارظ امو ةمالا اخلاص هاري
 اويطخيو ةقيرطلا هذه اوريغي نا ةباطخلا لاجرو لضافالا ءاملعلا ىلعف
 نيدلا سانلا اوملعو كلذ اولعف نا مناف مهأمندو مونيد تايرورضب سانلا
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 ميكلام لاوحا ةماعلل !وركذو ةطلاخلاو ةلماعملاو ةحالفلاو ةحالملاو ةراجتلاو

 ةلصاحلا عئاقوأا ىلع مهووجأو اهلظفح ىف ى وعسلاو أهم ةيانعاا نم هجاتحت امو

 مهورذحو أممف عوفوأا نم اريذحت وأ ةاراحل ىلع اضيرحت ريغلا كلام يف

  قوقحلا سائلا اوماعو هنم برقلاو ناهيخأاو اهيف لوخدلاو ةنتفلا نم

 يف اورثا كلذ يف اودهتجاو هتامدقمو نارمت ! تابجاوو ةيندملاو ةينطولا
 ىف اولعفو ةبيبع ةعرسب مدقتلا ىلا ةمالا اوداقو ابيرغ اًريثأت سوفنلا
 دئارجلا ناف نيطالسلاو كولملا رماواو دئارجلا هلعفت ال ام بواقلاو سوفنلا

 مانعالا ةمالا دا ف ىلا ةيسنلاب اًذِ>ليلق ددع مهو أبب نوفراعاا الا اهؤرقي ال

 ءىراقلاو ىلا سف ةرطخلا اماولاوحا مانو هنا ىلع اويف م نوذخأ 5

 يناا فقوم فقاو نم داشرأ اهنا ىلع اهتاهك ديالو /, املاو ملاملاو

 ًايظع نوكي سوفنلا يف اهريثاتف مهاهنيو مرمأ سو هيلع ىلاعت هللا لص
 ينيدلا بصعتال ةاءد 5 ترالوقي رغب ان اكو٠ نيدلاب اهقلعتل اًدِج

 ءايقل هنم عن الو هلا كولملا شرع 1 قدرا اذه ناب هبيهنش ىودندلاو

 ناذ هعمجاب قرش ثلاوارصم يف ًاصوصخ ةضراعم ريغ نم اهنيد روماب ةمأ لك

 كاذب دبشت ابو روا ينراكف الاةيرحاهلثاال ةي رحب هيفنوعتم نايدالا باعحا
 ةيليئارسالا دباعملاو ةيدنملا لكابحلاوةعفترملا سارجألاو ةديشملا سئانكلا
 لوطانالا واماشلا وا رصم ىف ل صحيالفاني دوانطوو أسذج ةرياغتمل مالا نفادمو

 ةرضح ةماقا مايا لوبان يفلصح أم لثم اهريغ وا سرفلا وأ برعلا دالب وا

 نفديل ضراةعظق هل ىرتشاف اغا نايفس يفوت ثيح اهب قبسالا يويدخلا

 اوصلخي إف ةيحان لك نم بوطلأبهمجرت راغصلا تراص هشعن اولمح اهلف ابيف
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 رو ه لصحي ام لثم الو هماما ميسملا ركذب الا مينم

 قيرف ايو اف زيراب يرصم ذيمات تام دقلو ٠ هنطو ىلا ادد ْق

 دئارجلا تماقف هنفدف كيلوثاكلا سوسق ضعب هذخا ىتح هرباقم يف هنفد

 ةحفئاط ة ةم يف اماسم هلوبق ىلع ءانثو احدم لجراا كاذ ذ مسأب ن :طخطت

 نييبورو الا نم نددالم نوليقي نويقرشلاو مهدنع | دي اي كثالذ نك

 ادي.ع اوقلخ قرشلا لعانأك كلذ نم ءيش ىلع نودن.حي الو مهيضارا يف

 نويقرشلا م قرشلا ين يبو روالا أ م ىلا ةيرخا هذهبف ٠ ابوروذل

 قالخالا سيذهتو سوفنلا حالصا قرا ذاذتاو مهدئ أوع ءارجاب كلذك

 راكفالا يب رتباب نم وهامنأو ءالخدلا عزي اك بصعتلا باب نم اذه سيلو

 قيرطو :انيناررظن إب انمةعامجةءاقاب اهبل !لصنناديرتوابو روا اهيلاوعدت يتلا

 شو اعادخو اشغ هيلا اعرعو تاك الاو نوي امقيرطأب ان هروأ هملا انتلصوا

 6 داع نورتي رصم ريغ ىف نإ للا -- ىلع ١ هب لوقل الو كلذ ضرت ال

 مالا منم امدنع سنوت لهاك اهيلا مهاصوت ةقيرط ةياب ةيعرش نكت ل ولو

 للعو 3 ضعب يف رووعمل مفدمو راطفالا 0 برض يواسنرفلا

 يف فردي يذلا دورابلا ةجف مفدب يضاقلا مزآلاف فرصنملا ةدايزب كلذ

 لو اف: ىش ىف ن.دلا نم تسيل ىو ةداعلا ترمخساو هئاقعسا نم ناضمر

 ةبلطخلا نكتلو ٠ انتماع ةماقئساو انلاح حالص هيف اب انسفنا يلاطن نا
 قيرفت راغيالا يف ناذ انيد مهرياغ ينطو مذ نم نويقرشلا رودص رغوياممةيلاخ

 هينيدل ةحارلا بلط ةلعب يب وروالا لخادتت ًانعاب و !مممج ديرن يتلا ةماكلا

 ابوروامذننا بي ذهتلا نم ساو :قرشلا كوللاب و رواةلماءم يف راجوهاك قرشلا
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 امناو اهتمزأ تاداعو اهتفلا صئاصخ ةما لكل ناف مهدئاوعو اهلها لامعا مهقنو

 كللاهتلا نم ةاعرلاو هاغوغلا هياع ا اوذخاف ابوروا ديلقث اودارا نيذلا مذن

 فراعملا لاجرو راكفالا بابرأ هيلع ام اوكرتو قوسفلاو راهلاو رمخ لا يف

 نا هريغو يماعلا لع اذاو ةيراملاو حالصلا هيف اب دالبلاو ةمال ةمدخ نم

 أوع رهناكملاو نامزاا يساني ام ىلع ثيو تقولا عئاقوب باغي ييطخح لا

 جرخي قجارببلا ع نوفتخي نه دحاسما داعونولصملارثكو دحاسملا ىلا

 ًانواهتو السك ةالصلا اوكرت سانأ نه بحت ال يناو ٠ ةالصلا نم سانلا

 يف تاعاجملا رضحيو هتاقوأ يدري ىلاعت هللا هظفح زنا ,مريما نوري مهو
 نا نومعسيو رجصملا فوفص نم فص يف ةمالا دارفا مم اظشنم دحاسملا

 ال سننلا ءالؤه لاب اي د ه ىل ديو دجاسملا ىلا ىهذي مظعالا مهتفيلخ

 رح هنا مدحا ىريأ١ سانلانمالو هللا نم نويحتسي الو مكولم نودلقي

 اوذختا نيذلا ايوروا ةاهد نم ريغك عزي اك نيد ةعمب فرتعي ال ياركفلا

 ناك ناف قرش سلا لها نم نيقيلا ءاذعضا دئاصم ليلاضالا هذه مرق دش

 دحالا مويرخاتي ال هناف يندملا هلعف ىف هلضا نم دلةيلف اذه ىري نه مهيف

 هيف مه ايف هنيدو هسنج ىنب يواسيل همعز يف اهدقئعي مل واو ةسينكلا نع

 لصا نم ةماعلا رفني الو ةماكلا ديحوتو داتالا طباور يف م عنتر

 ىتح ةرتف نمز يف انسلو ٠ نارمملا ماظن هب ظفحو كالملا ساسا هيلع ينب

 ةارادمو َهلثاملاو 4 اخملا نع يف نم“ أمأو نيد ديد ةاعد ا 150

 نييعوسيلاو ناكي رمالا لئاسرب قرطلاو لفاحلا تالتما دقوأضع اضعب مالا

 ةمهاربل او سوما ىلعو برعلا دالبو م اشلاو رصم ىف نويهاسملا ىلع ىت> تفرفو
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 ىر أمو ىي ملا نيدلاب لخاللا ىلع انسب نيدلا ًءاعد نيصلاو دنحلا يف

 قف اونو ل ءاشلاو ةيرداكساورصم ىف هه وا 0 نيب وروالان م ة ه4عأ 2

 ريثك اهب ةيرطملاو ةيليعاممالاو اربشو ةلاوثلا تاهج هذبف ةسينك ةراح لك

 اوتسيل ام.نانك اسلا نساسملا نأك ل ريع أهيذ ىنب امو سئانكلا نم

 سك | إف اناق اهيلا نوبهذي مهو ةريثك دجاسملا نا ليف ناف ٠ ةمالا هذه

 ىف اورو ديلقلب انزلت ةاراحلو اهلابهذب و ىرخالا سئانكلاب يبوروال
 يف ىكبنو أباعرخ ادن ف ةدلم هيف ياو هيي هيف ندنأم دعت اهناف !مامع

 دنت نم اني انام. نانعللا ل ءايئرأ ىز رت ٠ اهدنع ةمومأللا اذةءدمم

 ةءاصخلا ةعماجلا اناوق تددمتف انةاوهأ تعزوت نختو ابتوؤ فاعضاو اهجورث

 مدل اذه يفدرأ اعرو لردع نع زدتلاب ةمهرو همحاص مذ الانالف نك غمس الف

 مهزامةءاو مهتهأجو نوفرصب أم نيرهاظلا ىرثف هئادنا ىنىعسل' ل ةناوسلاب

 ألا عم م.خاسأو مهدي .الزنااو ءالخدلا ةدعاسمو مهناوخا تو. لاققا ْ ف

 هودي و هناودعأ هل اش لمع لاغتشالا مهددا دارا اذا انمأوا ساذأا ىرت

 نم مهدحا ها أذاو نابعرمو لامس . لوم أ 77 ءاياذعلا ندب : ب اورادو لن

 ا أفا أذأ ورح ١ لم يف هلوخدوا 4ةعودحر قف اود>حو | ىمتحا هلع

 تدازأ اكو 3 اره سكع ىلع نو هلغتسي اله هل اردو الأم هَل اوعمج

 مرةعدو براجت 9 نم سانا ضعب الا مرللا انعطاقل داز اهلك انفراعم

 مف ةراغأاو ة 74 ميف تشعباف ةديدلاو ةدظولا مقا انما ىف ثحبا ىلا ةيءاشملا

 هدادعملا ةروصلاب س ١ ردتللا ودعت ناو هالضفأ' تاعك ناونعو تقولاّوذتا هسأ

 ةينب دلارها املا يف اهبل 4 رمعو قرش !أيف ابور وات اك رح ترثا دقأو سانلا سب



  ةيمح و ةريغو 3 م | رع هنابشو رصعلا اذه و - ةيويندلاو

 نع اهيمن نب اولباقف يونيدلاو ينيدلا مهرس ابوروا جيف مول مم نات نكت

 هيلا ةوعدلاو ن.دلا ةايح ىف سيفنلاو سفنلا الذب و ةينيدلا رئاعشلاب رهاظنلا

 اودغو نولوقي اوجكأف ةلئاملا حور مي تدلو:و دباعملا ريغكتو نولسرملا ثبب

 لكلا يف ةظاسلاو ةغللا ةطبار برعلاو نييماشلاو نوب رصملا نيب ٠ نولعفي
 ّح ف عومجلا ريصت يتلا ةمحاتملاو موبلغ يف سنجلاو موءظعم يف ني.دلاو

 لرب ةرفنلا ثادحاو قدرفتلا وهم ةفورصم محملا ىرأ لف دحاولا نطولا

 ديحوتةهج ةفورصم مهلا تناك وأو ةيقرشلا ةعمالا ىلا ةجاتحلا مالا هذه
 نيبو قرشلا نيب ًامكمم اًدساوناكلةينطولا حلاصملاب صاصتخالاو ةااكلا
 معلا نمهز ىبثنا دقف نيدلا ببسب روقنلا ناك نا ٠ مولع ةيثوال نيئيبتلا

 يعس هببسب ةرفنلا يف ىعسلاف هنيدب لك ىضرو نايدالا مادقا تذتسرو

 نمز لاط دقف سنجلا سيسب ناك ناو ٠ نييفرشنل ال ابوروا ةحلصأ

 كلت ىلع ىتش سانحا نم نييلغتملا نم دلاوتلا ركذو ةرشاعملاو طالتخالا

 ةيبرعلا دالبلا يفالا يس يف سنجلا دحون نااندك ىتح تاهجلا

 ةأمبا رلاديكاتل انج ١> انماع دف نطولا بيس ن اكن او ٠ طيلخلا ادي اللا
 يمتااوهرم مأب رع ًاثدحاو ناطلس عاب ع ةطاساا تناكنا وسوفنلا فلأ انو

 كف فاجا م ١ اأا اوملاف ابوروأ م.ةلانسا سانا ضعءبالا مولا : هيهأوش

 لن ررردقي ال منال اذئيدلب اوناد ناو لب امو اك ا هأنا اوماكت ناو

 مناف هلهال ريخ اهيف ةمادكب نوقطني الو قرشلا حلاصم يف يعسلا ىلع

 انرضي الو ١ مهيلع تمعن قد امايق اهيلا نيزاحتنملا لودلا ميلاهتب ترودرقم
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 عودا ملا ةكيبس نم فئازأا قيرفلا انجرحاو ا:ءومج انشتف اذا قيرفلا اذه

 نه نيب رصملا ىرن ىتح ى ىبلقلا لصاوتلاو ىسجلا داوتلا يف انذخاو قرذلا

 طوارالاو س 1 رخآو بر لاو كرلاو نييماشلاو نييليئار-او طابقاونيماسم

 ةرواشملاو ةركاذملل سلاوملا ميعمجت مهريغو نييناةفالاو دونحلاو سرفلاو
 ةيجو ىلع قاذتالاو ةئاصلاو مولع ١ مدق' ين ابو روا ةوباشم ىلع داحتالاو

 ٌبرُشمو مولعم ةريبم انا نوكيل ثداولا روص تيلقث اهءنراكفالا اهيلا هوقن

 انيمرتو لمعلا اذهل تقو لك انكرحت ابوروا ناذ اهي! ىعسن ةياغو ظوفح

 رخث ال اب ةرخافملل اني> و لمعىلع تابثلا مدعو ةيزعلا رو>وقالخالا داسفب

 لخد ىتحهكاس يذلا قيرطأ ىلا ايست ل ىشوع لي ا :٠ فرش الو هيف

 ءاملعلا سوجو ميسلا# ءاهبنلا لاختل نوجاتحمو ًاىعسلا نع نودعان را
 فرعي وةماعا بي ذمتي ىتح مي مم فار موا مالا 34 ماوماءاينغالا لذبومر

 هناوخا ةعفنمو هدالب ةحلصم ىف قرش لك ىعسيو هفوقحو هدح ناسنا 1

 2 ةرورض تعد دقف ابورواب ا:ةطبر يتلا طباورلا ىلع ةظفاحلا عم

 نم ةلحرل' لدابتو تادهاءملا ىلا لودلا نبب سلا ظفحو ةحايسأاو

 9 اند ناكس عبمج نيب ىريت ةطبارةيئا بالا ةدحوو ٠ برغلاو قرثللا
 ىوثا تناكلو اهاذكل ةيناسنالا ةروصلا الا طباورلا نم مالا نب نكي

 ةوادع ىلع هنو رب نيف ناسنالاةليحام نكلو ماعلا ايندلا ماظن ظفحل طباو رمل

 هل يشم ىلع اركنم 3 رذيف هما يدث نم ةماطقو  ءاضغبلا سأك هنوةسلو هلثم

 يف ةروصح ةيناسنالا ناو ريسلا ىسمم عبطلا يشحو هريغ نا اعدم هتروص

 طباورلا ظفحيف مالقالا باب رإ باهسا نسحي بابلا اذه ينو ٠ هدلج وشح



 ١ د غ7 و4

 ةضؤأ سأنلل ثدحن زيزعاا ديع نبرمش لوقريسفنو مدقلاا قرط نيدتو

 اع اياوزأا يف دوعقلاو لومخلا نم اناقكو روما نم نوثدحي ام ردقب

 فوخو مولا بسنت ةقيرط وأ منع رثّؤت ةدئاف ريغب ضعب ىلع موضعب ءامنلا

 نيذلا طاسوالا نع ءايظملا باحححاو ةورخأ أ دراوم ىلع مادقالا نم ءاينغالا

 قرشدلب لك يف انيدانب انئانبا توصاذبف اريونتو ابيذه : رك اذملا منول دأب
 نحن نحنو لاو>الا ىلقتب مالا باقثتا

: 

 »6 ريبشلا يواسنرفلا ويديس ماعلا 6

 ناك اف نايدألا يف ثحبي ذخا مولعلا نم علضت أم دنع ملاعلا اذه

 هعامجنأ مضعب لوق الا يدالسالانيدلا نع انش ابوروأ ءابطخ نم ممل
 7 !اوزخاف مهتورل ةليسو قرطلا عطق ذا ىللا ةقافلا مهتعد برعلا نم

 أل همجابم يف اوذخاو هب 1 تح اوراسو هللادبع نب دمحم هما ًاسيئر

 هنا مهدئاف ىداراطقالا هي متوص كرو ,متماك تلعاماف دالبلا ببنو

 بيطخلا اذه كرت اذاف ٠ اهيلعممعمج ة ةشد ميلاعت ملعضي ذخاوةعب رشبحاص

 مدعو لوقعلا داسفب مسرد رمذيو نيلسلا متْشِي هعم هريغ ىلا بهذو
 ردت روم سو هيلع هلل ىلص يبنلا يمريو نيدلا اذبب مذخأل رصبتلا

 ىف رظنلاو هقيدصت نم سانلا رفنمل ”القع هللا قلخ لقال يسدت الو هنم

 ءاسنلا ىلع ةنجلا مرحي يالسالانيدلا نا هريغ نم عمت اذه كرت اذاف هنيد

 ذوفنل نهلاجحرفرصنت نهراكفا فرصبو هنع ”نهراكفا فرصيل تادباع ولو
 تافارخ أر هتسواسقو 4اماع تافلوم يف رظنو هكرت اذاف مهيلع نيتك



 د ع دو

 ابلكو ةحاقو اهد.ب ام ةحاقوو افذقو ايسو مئابقو ماتشو بئارغو بتاحتو

 عيمبل وسو هيلع ىلاعت ةيم دمه انالوموان ديس سبع لك نم*ىربلا ةهجوم
 بوبعلا كلت عامس ةيبنل كباب و مئابقلا هذه نم هردص قاض ايلف ةمالا

 هيبقفو ةيديحوتو ةيخيرات كريب ةيمالسالا تكلا ىلع فكع لئاذرلاو

 ةفرعم نم نكت ىتح رضاح ركفو ىقاث مف انلاط دعاو لو ساو ةفيدحب

 بيذاكآلا كلت نم نيدلا :ءارب ىأرف نيماسملا ءاماع ذحا نكمت نيدللا
 نيذخالا متو اذه ميعت ميدل هدالب لهاصعتواب وروا ءاماع تايرتفمو

 نيددلاو برعلا خيرات ىلع لمتشل باتك عضو ىلع ةيماعلا هتناما هنلمحُت ٠ هب
 عينج سابتقاو ماعلا يف اهرشن يتلا ةيندملاو هيلا وعدي امو هلوصاو يمالسالا
 لئاضفلا نينافاو ةيرحلا بيلاسا ملعتب نايدالا نيب نم هدارفناو هنم ابوروا

 لقنيو قدصلا ناسلب ميدو برعلا نع مكعب ف يبوروأ نع هرودص هبارغأو

 يرصملا ري زولا لضافلا 0 لماكلا ماعلا هتنجرتب رما قملا لوق مهتكنم
 باتكلا اذه حدمن الوأقباسةي رصملا فراعملارظان كرابماشاب ىلعةفوطعل اوذريبشلا
 ئراقلالدتل اهصنب اهرشنن نحنف ريزولا اذه هل ابعضوىتلا ةمدقملا نم رثكاب

 دقو ءارقلل اقيوشت. هنم لوصفب كلذ دعب يأ 1 5 باتكلا يفام ىلع

 نالسم لكى لعف تايبتكلا ربشا يف عاببو شرق نيرشع هن ردفو هعبط م
 لاق ٠ ءادعالا هب ديك هفرشو هني* لضف نم عيل هتعلاطم و 59 ردابب
 سو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصااو ةلدمحلا دعب ىلاعت هللا هظفح
 هينا

 هتريشعو هموق ثداوح ايسال هفلس ثداوح ةفرعب فوغشم ناسنا لك



 دي

 متاتالاو لامعالا ند برع ناك أم هف رعمب نوفوغشم هب رعلا ةمالا عامرا نو

 هئاقئراو هتامولعم ةرئاد عاستاب ةداعسلا قرط يناسنالا عونلل تدبم يننلا
 هبعز ام اماو ةقافلاو ةعضلا ضيضح يىفناك نا دعب ةورثلاو ةعفرلا ةورذ ىلا

 اوني برعلا نأ نم ةعونتم ثاغلب ةئيدحو ةعدق نا ق نودو 0

 هَل نثراوأ ا نيينامور ١| نمز همالعا ةءوقرملا ندمملا نع نيئانركذي «ى

 لوجلا مخ ىتح علا رون ءافطاو ةريغلا ران داما يف اببس اوناك لب مورلا 0
 مدعو مهتاراغ يلاو#ب ةيناسنالا ةيرخلا دقف ينو ل نال عاقب 7 و

 رع رون 'افطا سدح اهيلا ماعد ةءدتم ف.حار وهف قوقحلاب مرالا

 هلا دمحلاو رششناف رابنلا ةعبار يف سعتلاك هربظي /و هرون متي ناالا هللا أبو

 ىلع مف ضار# ريغ نم ةرومعملا أكس سدس وقد كلف ىتح ضرالا عاقب

 اونبف مترفلا نم قرف ناءزا' اذه ين هب كة ىتح دايدزا يف لاز امو هعابتا

 نوخرّوملا هلا ام تايرتفم هذه نا ىلع لدي امتو ةريهشلا ندملا يف دجاسم

 ةلن ريغ مهلاعاب اودصقي مل برعلا نا نم ةيخيراتلا ثداوحلا قئاقحي نوفراعلا

 ىلع ةظفاوملاو ةيجمذلا دئاوعلاو شحوتلا نم 2 غو خا ة.ئضيق نم قاخلا

 باستكا ىلع ثياب هناي ةفطأن لا نارقلل ة ةففاوملا لدعلا نيناوقب مفوقح

 ةمبرغلا مالا لبق نم كلذ عب مو علا ةرئاد عاستايف مزعلاب ذخالاو لئاضنلا

 دتعو مالسالا رون عطس نا لبق اوناك من ىلع لدت مهي راوت ناذ اهريغو

 ىردي ال قاقرتسالا دويقب نولكم |ظلاوةلاهجلا راي يف قرغ ةيبرعلا ةكوشلا

 مرثكا ناكو هتاوهش هل تلّوس ام بسح ملاظلا هيف فرصتي لب هقح مهدححا |

 ىتح كالذ ىلع اوأاز امو تاباغلا د وأ فوبكلاو عاكالا يف شب



 اى 4 دو

 ةيراجتلاوةيعارزلا تاباستكالاو لئاضفلاو علاو لدعلا مف اوشبف برعلالخد

 ةندملاو ةيلزاملا ةسا.سلاو ندا اوفرعف فرحلاو عئانصلاارئاسو ةرامعلا نفو

 رئاس ىلع عونلا اذه لضفك ناسنالا عون رئاس ىلع برعلا ل ضفف ةلجلابو

 ليبسلا هاوس لض نمل هلهاجت لب هلهج نكي ال ناويحلا
 لئاسملا هي ةريثك ابتك ةيبرعلا ةمالا لاجر نم فلسسلا تك دفو

 امو ةيخيراتلا ثداوملا ىلع مالكلا اهيف اوبهسا خيراوتو ةيناعلاو ةيداقتعالا

 دوريدج مهنا 0 كلذ يف فلخلا ميدل مو قالخالاو دئاوعلا نم اباهال

 اودتكس لب ةيبرعلا ةغللاب مهتبارد مايل هلرغلا ةعيرشلاو برعلا لئاضف رشنب

 ةيب رعلا ةغللا بالاسا ا ةرعم اونظ نيءذلا ترفل م هو هلهاربغ ىل 0

 طخ نوطقو هارعلا . «رثع نونكري اوذشخاو برعلا لئاقف ايعاضأف

 ' ريغ ىلع اهومجرت يا نم متو اهتقيقح نع اهواوح ةمكح نم 5 ءاوشعلا

 نم دحأ و مهين 2و م ِف اداب ةر عملا ليطارالا تعاشف أمذم دوصقملا

 دحأ ( وب. ١ ماعلا ىوس ب 8 5 ركفملا هزه دب. يىدصت ' وه ندحر وما

 ١ ؟ * 8 ةحلم ةقفاوملا امله ٠ مةئسودوب يف شالا ١ دولوملا حشر | ءاماع ريهاشم

 6 قلوب ١ نه تافلاوم ند رفس يف اخير ات ةنس ني رّسع يف عمج دقف ةيرجم

 نيهاربب كلذ تبثاو ةيبرعلا رثاملاو ةيدمحملا ةليضفلا هيف ثبو مترفلاو برعلا
 ماهذا 2 حر ايرعسانلا لو ميبلا أ,شاسن نم نوضغمملا هأعدا أم 8 ضحردأ

 برعلا ل ضف ربظو مرد قحبرعلا ءاماعو ةيبرعلا تكل انوردقي اوذخاو

 نوءراسي اوذخاو ةييرعلا ةغللا لعتل سرادم مجلام يف اًوشنأو ميرفلا ىدإ

 لو سييفنلا اهيف نولذبب و فراءملاو نوةفلارثاس ىف ةبيرعلا بتكلا ةزامح ىلا

 فك



 د و

 أم مينو مينا روص لع ايلا ىف ًاضيا اوبغر لب كلذ ىلع اورصنقي

 اذلو سبالملاو عاطملاو يهالملا تالاو ةفرخزااو ةنيزلا وحن نم مل ناك

 نلابمريغ كلذ ىلع اورثعيل ةيصاقلاو ةينادلا دالبلا نوب وجي نوحايسلا ذخا
 نرم راثالاو فحتلا تويبب يف ام ىلع اولصحتف ةلئاهلا قاشملا نم نولي ام
 بتكلا خرم مين اخ ينام لعو عئانصلاو فرملا عونت ردشب ةعاوننملا ةلذمالا

 دحو لزه نم ناسنالا هتك ام ميج يف يتلا

 ثحابم ىلعةلمْشم ًاراوبا نعضتت تالا عبس ىلع باةكلأ اذه يتردقو

 اهيفو ةثعبلا ليق مخي راتو برعلا ةريزج ثيحب ةيفارغج يف ىلوالا ةلاةملاف

 ظاكع قوسإ مبعاّجاو ةيسايسلا ةدحولا ىلا موليهو برعلا عابط يف ناباب

 سو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع مالككا يف ةيناثلاو * ةيرعشلا دئاصقلاب رخافتلل
 ةثلاثلاو * باوبا ةثالث اهيفو لئاضفلاو بادالا نم ديجلا نارقلا هنعمل امو

 ةبرامبو نيدشارلا ءافلخلا يف باوبا ةسمخ اهيفو ةحتافلا ةيرعلا ةمالا يف

 ل مهدالبب ةساسلا ةلاحلاو م,ةرزج ثيحي نع هيدنحالا داللا برعلا

 سرافو رصم ىلعو ايسا يبرغ ىلع مهتراغاو سو هيلع هللا ىلص يبنلا ةافو

 يف ةعبارلاو *دسلا رهن ٠يطاوُشو ىرغصلا ايساو اسنرفو اينابساو ةيقيرفاو

 ةكلمم دودح يف باوبا ةعبرا اهيفو قرشملاب اهطاطخناو برعلا ةكوش ةوف

 ةكوشلا طاطخناو ةءفرو برغملاو قرشملا ىتفالخو ةيسابعلاوةي وهلا لاتقوبرعلا
 كح لاوزو كارتالاو لوفملا ةراغو ةيقوهسلاو ةيمطافلا ةلودلاو ةيسابعلا

 راطقالا يف يف برعلا ةنلطإس طاطحتأو ةعفر ىف ةسم قلو ءاسا

 كولملا كيس اسس أونا ةعبرأ أمقو أ. 5 5 ند هب راغمأل ىراصتلادرطو ةمرغلا

 ند برملا



 د 07

 ففدقو" يو اننايسأب ةب وهالاو اسا كل ة.وطافلاو ة.ساردالاو ةاغالا

 أنأمسأ يكأسم ىلع ء ىراصنلا تا ارصن مدعتب نيدحوملاو نيظيارألا نرح

 ىف فارش ديلا ةنطل سم ءاشنأو ساونو را“ 1 ىدايدم ىلع ةيلعلا ةلودلا كو

 ةنالث اهيفو لوالا نأ هزأا يف يبرعلا ند أ فصو يف ةسدا سأاو * شق ارم

 لمع ناك ايفو ا هسردم تفاح دادغب ةفر لم نأ ف باوبأ

 مم اءرتخمو ةيبدالا فراعملاو هةذااو ةيلالاو ةيذسافلاو ةيعيبطلامولعلا نم برعلا

 نابأب أنمفو (لدالا فلم ند )نامزأا اذه َْق برمأا لاودا ف ةعباسأاو

 رثازجلا ةلاداو لارا دالب و ةيةيرفاو قرشملا برع ىلع ءالكلا يف

 قف هقر هع مي راودلا لد ر عم هيا رعص ىلع باعكلا اذه تلا

 وشحلاو ف فرح نم ةباأس ةاهس تارا ةمصاقلا 5 ةمن اريل راطقالا ن

 اضع نأ ىلع ة هكر اكلا١امصالخ م بىعضصق ميراو هلأ كات هن ولع 7 9

 3 اهراطقا ١ دعايتل ابلك نر لفن ساناا نمريثكل هلمص#“ كل

 اهياعردقي نم لق ةظهاب ناما ىلا اهجايتحا
 ه:جراب ترماف نطولا ءانبا نيب هرشن تدرا باتكلا اذه ةسافنلو

 ش ربا يدنفا ديم موحرملا ةير مت ١١76١ ةء- فراعملا نا ويد ىلع ر ضأن أنأو

 ةيوسارفلا ةغخألأ ىباعمو 0 3 0 نمحرأملا زحا قازرلا كا ليم |

 اونلعاو ةةورفف هت ءارغب ةذئافا رما م هقحراف 1 ةب رصملا ةكلملا سر ادم

 عبطلا فقوف لراويدلا 0 نء 5 ع هعبطب ترمأو ةعمط هلأ 2

 ةنس ناويدلا ةراظن ىلا تدع 5 ةبويدحلا ةناؤءاكلا يف ةمجرتلا تظفحو

 محرك ةمحرتلا ف ارقد بف وذا مل ىرحا و م مرا م اباوبأ هب تدرجوو 6 ٠*١

 1 1 ات ا حجما تهت اويل قس دسم +



 دي غ5 و

 ماءلا هب انفاك ٌعةاك ةلك لصالا ىلع 'ءاناباقو ياتكلا انحصو كلذ

 يواقرشلا ديسلا خيش موحرملا ةمالعلا نبا نمحرلا ديع ويشلا رحنا
 ذخاف اهيصف ؟برع ءاشنا هئذني نأ. هانرماو !؟ هه ةنس يفوثملا يشرش

 اهاناباقو لاجرلاو عاقبلا ءارسا اندعصع مث هطخب هبتك أم انيلع 1 ارقيو *ىشني

 بانك هللا دو امش 6 بر هلا خيرات ةصالخ ذي 'هانيمسو يئرفالا ابلصا ىلع

 عدي مل ما ااوط هيلع حابغل | سوت نا اك عم هامسملا هل حاترت علاطلا كرابم

 مواضف دراوش نم ٌةدراد الو اهاصحا الا ب برايز ن م ةرياغص الو ةريك

 ةئربتلاو بيعلا ةعكو نع ةهازنلا عم اها نع عانشلا فدكو الهال اهدر الا

 نوكينا هب يئاجرو بيغلاب 5 نوخر ولا نم ريغكلا هب يقاي ام لثم نع

 نسساحم نم مل يوريأ اًدشرم اليلد نيبرصملا صوصخلا ىلعو قرشلا ءانبال
 داليلاريماز 2 ف 228 مايالا ىلع لاري ال ل كم لح ندلوالا مهاب ١

 نك ا ذأ | ايد رضع يويدح نأ الأ نمر || ٠ نهم فول

 اردصم فلما ناك الو اذه هلوقو هلعف زيزعتلاو رصنلاب دباو هلدع هلا مادا
 1 همس

 اهانلعج دقهباوص ةعحو هلوق قدص ىلع ناهربلا ةماقا عم ةيبرعلا ةمالا

 مأ بامأ الا ىوذل دئاوقلا نم أوف أم ىلءاصرح بات ا اذمل اردص

 « ةيمئايرلا حارفالا
 ينغلا هموث 2 ديحولا يرصملا ريزولا ةلود نا يضم ددعلا يف 5



 | دى 59

 دقو ةنيزلا رم نوكي ام نسحا حارفالا يلايلادعا فيرعتلا نع هتربش
 دراوتلا يف سانلا ذخاو ةيضاملا ةعمجلا ليا نم كرابملا حرفلا يبلايل تادئا

 يرضاحب هتفأر ةدايزلوهيبلو هيجوو ملاعو مظعو ريمأ نيب ةرماعلا هةيارس ىلع

 وهو ةيضرالا ةبوطرب سانلا ملةاتي الثل طسبلاب هيارسلا ةحاس شرف هحارفا
 ملل هتلباقم نسحو سانلاب هسنا اماو ةفلاذعو طغل لك نم لاخ ليلج لفح

 هحرشبإقلا موقي الرمأف ةيركلا ةحاسلا هذه ىلع دوفولاب نييركلا هيلجن رورسو
 يثيللا ىلع ويشلا ءالضفلا لضفا لماعلا ملاعلا ليلجلا حرفلا اذه خرا دقلو

 ريخب يلايللا هذه ىلاعت هللا تا اهتايباب لثمتلاو اهظفحب ةريدج ةنانط ةديصقب
1 

 ةديصقلا صنو ٠ هناش لج هلضنب داذحالا ةيّورب مهرورسل ءادبم ابلعجو

 ترس ىنس نع سنا تاليل هل
 ةمساب دجملا يناخ» ىف تاصاوو

 تلزن ىنلا ردقلا لل اهناك

 ترهدزاو رصم اهافص نسحب ت و
 تفرش دقف يئارلا الغم ىأر اف

 ١ - داجتالا 50

 5 ةنح وأ 55 د نا

 (متغب ءاجرا كل دجلا لال

 أمي نويعلا دوس وأ كاديوس معن

 8 5 دزعلا عادو يناثلا عراو

 ثركسام رشيلا امم نم ثربظاو

 تلصو ىح ىبسا ىلا دارملابو

 تهعتنا اهب ايندلاو كئالملا اهف
 تاحبكادق اه ارم نيع بسيط اي

 تعسر دق حارف الا اهب رادريخ يف
 تلهن 7 تاع ف ءاغاا لثم

 تديءس دق لاقالاب و ءانعلا لاز

 تينبملم ثيغلا اعيفو تايغلا أهيف

 تمظنتاف سانيوالا دب اهتقو

 ترضح دق تاذالاف ركفلا حّورب

 تبلط يذلا اهاظعانسحلا فسويف
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 كرها |ىلارظناو 8 سر و تأزختسا

 * دره نو ىكحاخم ا له

 تامتشإ ام قاف : لايل ىنأب دعسا

 اهرضاحل تارسم عيبر تراص

 ادب دمورظناو ممحاو قشتناو قذ

 تتبث هلل نم ضاير ريزولا دب
 اهدماحم نم ىلامملا را

 ه-دصا 9 نا يذلا راقولا مث مش

 افرط هفاصوا ن , تعنأ تح ول

 هناء تاذ يذلا ريزولا اذه

 هرياسم ابيوطي نئاغض نم م

 ظقي وبأن ىنيعب بويغلا ىربي

 هب كاك ذلا انما لق عبط قيقر

 امدقع لح ف هل تالكشم 0

 "لكو الو ناو اوال ةيرعلا يضأم

 هود 314 لاع كوأش يالوم
 ًافرط كغ يدعأ تف ىنكل

 تمظتااف سرعلا لامج اهيلع ادب

 ىلع فافزأا جياصم نيب رينت
 تفرش نمرس اشاب دومحمب يدهع

 تمدخ دفو افيرشت ياصملا نيب

 تغلط نا س مشل اوال تاير ايذه
 ١ ىنلاب لاي ىبأ ه.اع

 ترفظ ىبتشت دق اه سفن لكف

 لنوخ اط نري نيمي ىلا

 تفرع دق رهالا يراد مزح رآثآ

 تيقب ام مايالا ىلع مودي ابو
 ترن نا اسأل بشرت ةبيهو

 هنعام تمر يل لي
 ا تمأثو فونالا مش

 تيفخ الو تباغ ام هنع اهنكل

 تدعب وأ لوقلا لابن ىرمب راد
 تءضخ دق هايلعلا هل هاج يلع

 تدبش دقرصعلا ءارزو هب ىأر
 تعضتا ام رهدلا فورصل ةمه وذ

 ثلتك ىرولاو ىدءانث هنم نياف

 تهز ىرولا نود هب يناهتلا نم

 تحرشناو زعلا يلايللا ديج دقعب
 تمفر أمنا ينظو فارشلا يديا

 تمن دق هانمم نمو ضايرلا هب



 يك كا 9“

 تدشن اذا أهينأعم .يعر و امطل هتقر عبطلا ف ٍ لرم امريعي

 يضل لو سفنلاو هةأأو دهملاو ةيقرت لامالا تناك املا 7

 تقةشع هل املعلاو عرعرت ال هلمو انك هكتيسزلا انءلب ىتح

 ترهدزأ هب حارفا لثم تنيزدق هب تامركحاا هايس اردب راصو

 تيظح هب ناروبو رودخلاىلا يىئر رورسلا وذص ذا هلل دمحلاف

 تفرش دق دجلاض اير نم ةرهزب 2تنرقذا دعسلا تاذ دنلاب نهتلف

 تعلط متاحاس يف ةلهألا قات 2شعو نيمداقلا نينبلاو افرلا ىلع

 ةريلطض دف مايالاو رونلا 5 م دهأمم ثآ]أ أاعسر ءانتلا راض

 تفلس ةجب يرجتو راهبلا نسح هلمشي فيصلا ناب انوجر دقو
 تمم دق ونصلا اشاب دوو موشلاب اك نيسحلا سرع ف ندعلا معن

1 1 1 0 
 تاق لق راذعالا قرأ ءاقللا قد رذتمم راح [دا نع لاو اذه

 ص

 سنرتقا افصلا دومحيت كاهيلا سمش  هخرا دعسلا نارقلا اذبف انهاف

 +!١ م١ «"ءال ٠١١ 55 غ0

 ةئس ١899

 ىنيسحلا داوملا

 ىلص دمحت انالومو انديس تانئاكلا ديس تنب لوتبلا هارهزلا ةمطاف نيملعلا

 مهبابحا نم مهيلع نيدفأاولا يئلتو ةنيزلا دأوم دادعأب رصضح لها ماقو ةبرصملا



 الللي ساس

 يس و

 ىنتعا دقف فينا رازااو فيرشلا ماقلل ةرواجلا تويبلا اصوصخ تافايضلاب

 طخلا راص ىتح ىلاعت هللا ا رعلا نأر ه١ ةءارذو ةني زلاب اياها

 نم كلاوملا هبر ذقن ام الخ دقو ال فيك ةنلا ضار نم ةضورك ينيسحلا

 9 ا املصاو دلاوملا ىلع اكتتسو روهللاو شمفلاو ريخاوملاو ششاح لا

 رولا لخد نمو ٠ ةصاخ ةلاّثم يف راضملاو مفانملا نم اهيف امو 00

 نباب نيذئال ليلجلا ماقملا لوح سانلا ماحدزا ىارو فيرشلا ىنيس

 ةنجلا لها بابش ديسو ظعالا ميظعلا ملوسر ةناحيرو مركالا لجالا م 0

 ةفيرشلا هتاذل اهبحو فصلا نم ىفصأ مثالا اهيبن يف اهداقلعا 1

 مم. ولف يف ناوالا ماعد تش دقق ابتاذلو ا« امجاذل اهبح قوفي ةفينأا هترتعو

 3 نولضملا هيَسو ماهوالا لزالز ابكرحت ال ةداث يف نيتم ساسا ىلع

 ثا واصيب نأ هيوباو هدجو لضفالا ديسلا عيب ىلاعت هللا لاس

 5-0 ايندلا يف مهيلع نيبوسحلا نم ىلاعت هللا انلمح هجئاوح ىفقيو

 ةليللاب اهحارفا يملايل يبتنت مهتلا ةرايزلا هذه هيرئاز نم ىلاعت هللا لبقلو

 ىلص اهيبن نبا ةرايز ماودل ةمالا قفوو ربخ لكب هللا اهداعا ةمداقلا

 سو ةبحصو هل ١ ىلعو هيلع ىلاعت هللا

 سو تاطلغ ضعب عبطلا دنع عفو ( همسنت )

 ةباوصو دئاصم 218 ص ١١ س ٠ هيف ةباوصو أميف 2٠١ ص ١ س ىف

 أديم هباوصو ءديم ؛؟١ ص1 س مريف هبأوصو مف 2١ "صا! الس ٠ دياصم

 ورام يمل ب دع مع معلا كل 2 هع



 ا ل و4

 ناتمالا
 ىلو الا ةنسلا نم شع عسأتلا جا

 ١1١6 ةنس كييك اذو ١٠٠١ ةنس ةيناثلا ىدامج: هاثالثلا موي

 ١895 ةنس ربت”د“ال قفاوملا

 ةميخلا ةي روي لخما ةرضحا داليم ديع

 ملفعملا انريما دلوم راك ذتو ديعب كيربتلا موي يضاملا ءاعبرالا موي ناك
 ىلاعت هللا هديا ىناغلا اشاب سابع انالوم هتبحبت انبولق ةئلتملا رخالا انويدخو

 نيئنبم ةرماعلا يارسلا ىلع نايعالاو ءاهجولاو تاوذلاو 'اماعلاو ءارمالا دفوف

 قيرف لك ف طالتوةقالطلاو رشبلاب ناسنا لكل باقث ةيركلا تاذلاو نيكرابمو
 راكذتب احرف مارتحالاوليجبتلاب سانلا نولباقي ةينسلا ةيعملا لاجرو ىوهياب
 هبابل مهافطصا نم ةمدخ [مايقو رخث الا لجالا ربمالاو ربكالا ديسلا انالوم

 اهاشنا يناهكافلادمحم نسحديسلا ةرضحل ةدمصق انه هداريا نسحي امتو يللاعلا

 نأك ناو ديدح ماع هنا لقحالم 5 ةنس لولحب ةيويدخلا ةرضحل ةئنبت

 ريغلل اخيرأت
 تييلث انحلا تاياو ماع راونا تعظس دقو ىرشبلا تمحعدق هويلا

 ه9 ٠١ جو ها١٠٠ ٠٠١5 ملال



 تملط دق دجلا سمشو لاكلا بوث يفرط ودو ينامالا ردب حالو

 تدعس اناا هب اشاب سابع انديس رصعلا كيلمو الفكو
 ثرهب اسهتايا يتلا مولعلا يذه هبهاو لج لدعب مانالا ساس

 ترس هيلا أرغلا هدادحا قالخا همداخ دعسلاو هل عوط رهدلا 1

 لاق نا ىلا

 تعبت افصلاب سمبشو ٌرينم ماع هخرا له ام دعسلا علاطو
 ةرمز يف لوخدلا نع انزجع مم اناو اهنم راثخلا ىلع انرصتقا ةليوط و

 ةبيطلا هتايح لوطب انماياو ةيلاتتم هدايعا لعجي نا ىلاعت هللا لأسن نيئنبلا
 هتياعر نسحو ةيلعلا هتاهجوتب انعتمي ناو ةيهاز ةنيزم

 ةيضايرلا حارفألا

 ناك هللا ءاشام
 سن سوم اهيفت قرشا زع ةحاس نصحا مويقلا ”يجلا لالجلا يذ هللا مسب ا ل 3

 دجلا ضاي رت دسانف ارورسواب رطءافصلا امس اهترطماو حارفا راقا اهيلع تعلطو

 اهتني زو يئابربكلا اهاوضواهر اونا تلثاموجاهتبالاو سنالا نمابيف اب فرشلاو
 ءأع يسركي زعناصغا مافن يدفاولا تاوذ ىلع روبحو حا رشناراماةعيدبلا

 هب رخل نم رصعلا *ارما بارحم ماماو لاول! ناونع دعسلاعلاطو لضفلا ريمن ةبحم |

 ترضح افصلا تاقواو دارلا لين هرئاشب رم انبلع ماع هل



 دك عم و4

 ضاير ىفطصم ليلجلا يرصملا ريزولا ةلو ودللا يكذ مايالا هخيرات ظفحتو رصم

 لفتحا ةحاس يبف ٠ هدوعس يرصم لكل ماداو هدوجو ىلاعت هللا ظفح اشاب
 مهتاوذو نيبرصملاءارما عامتجال دعأ يذلا عم اجلا ناجربملاو ريكالادسعلاب اهيف

 قار حترملا ليبنلا هيبنلا ديعسلا هلت حارفا اودهشيل ماهجوو مهئاماعو

 ظفاحم اشاب ضاير دومحم ةداعسلا يذ لضافلا اهيلا هئانئرابرضفت ىتلا بترلا

 كرابملا هرمع تاقوا لعجو هرورس مايا ىلاعت هللا ماداالاح سن وسل لانة موم

 لكيلا ىدو بابحالاعمج مسوم نع ميظع بيغب فييكوجابتاو حارفا تاقوا

 لبلب حارف الأ بنعبن و حاورالا شعني مب هيف ادسو ىرغلاو ندملا 5589

 هفطلو هندأو هتعانص تي ديحولا هناوا قحصاو هنامز 04 برطلا نصغ

 ام داءا يذلا هقيدص توصب فيطللا هتوص ”الصتم ىلومحلا يدنفا هدع

 هجافخ فسوي زيا أ هتوص مخرب سوفنلا كرحو ىقيسوملا بورض نم تاف

 اينغو رضخا وهو قرؤولا هيلع تنغ دوع اهتوصب بولقلا حيرفت ىلع اهدعاسي
 ىثيللا يدنفا دمحا اهرصعاديرف نولوقي اب هقطنب داك سباي وهو هيلع
 حرفلا تايرث صقرت تداك تن لاجر نم امبعم نمو ناعيدنفا دمعو

 لكل يد ةيلاتتم لايل ينةيريزولا ة- ةاسضلا تستر دقو ٠ ٠ هيد امي اب ٍُط

 عيزوت نم ليلجلا ريزوأ| اذه هعنص ام نسحا امو سانلا نم قيرف اهنم
 ءارمالا ةمحازم كرم ةايحلا ممنم اجر نيذلا هناربج تويب ىلع ماعطلارفس

 عنص نم ةشمقاب يلوا عملا رظنملا كاذ هللو ٠ ماعطلا ةنكما يف نايعالاو

 تكبتو ةجيبلاو ةنيزلل ذنب ام نسحا ىلع مهرادتقاوموفرش سانلل لثمت نيبرصملا
 ريزولا اذه لثم اهبلظي ىتح اهعانص نيكاكد يف ىقبت اهناب اهنع نيلفاغلا
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 اذه حرشل ىفن ال ةراعلا ناف ةلمجلاو .: اب-راشيل يلوروأ متاس ابيت اي وا

 ذيهجلا ذاتسالاو لماكلا لضافلا هخرا دقو ليملا حرفلاو ليلجلا ناجربم

 ةديصقب ىثيللا ىلع زيشلا ةحاصفلا ربنم بيطخو ةغالبلا بارحم ماما لماعلا

 دبعلا ناملس يبس ديجلا رعاشلا ريرحنلا ملاعلا هالتو ذاتسالا انتديرجب تعبط

 ةل لج ةديصقب هخراف فيرشاارهزالا ءاماع دحا

 نسلالا تحملو اهتبم سوفنلا تبرش ىتلا ةيسابعلا ةيويدخلا ةرضحلا

 ريخ مايا اهلعجيو اهمايا ىلاعت هللا يدي نا ةيركلا اهتاذل حلاصلا ءاعدلاب

 ناريس نأب انكي دسح 5 قافتالا اذهو يناثلا اشاب سابع ظعالا
 دالمملا ميرا مث ظفح ةيلاع مهتبت رو ةدمعس ممل اوط ءاركا ءانبا نيسورعلل

 دقو ىلاعت هللا هديا يايا لا هتبانع هجومو مهدالب دسل ظفح اه

 حرفلا مايا تناكف ليلجلا ينيسحلا دلوملا ءايحا قافتا قافتالا اذه ىث

 ءاماعلاوءارمالا دفو دقو ٠ بيع قافتا وهو ةصاخو ةماع حارفا ىلع إسم

 نيكرابمو نيئنبه ريزولا اذه ىلع رهاظملا ووذو نايعالاو

 يراوسلا ةيركسعلا ىقيسوملا همدقتل بكوملا ملفتناو ميظعتلاو لالجالاب رصم
 | ةاشمثتراس دقو سياوملا ةلاخ نم ةقرقو يرصملا شوجلا ناسرف نمةليمصفو

 || عراوشلا ىلا اراغصو ارايك ءاسنو الاجر سانلا عرهو بكوملا ينناميب سياوبلا |
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 نيصصخملا مرملا ةيشي واهب اطاكترصم ةطدم نمراسف ليلجلا بكوملا اهب رام
 ةيداحلا ىلا ىلع دمحم عراش ىلا م ةكربلا هجو عراش ىلا ب كوملا اذه لثأ
 لبنأا سورعلاو ليلجلا ريزولا يارس ىلا ا ؤ

 اب هنود عنص ندس> نعربخي ةءنبتلا نأسلو

 رمقلا سمشلا فز نساحلا بر

 1٠٠١ ء”"إ ملال ١5١ ؟

 ١١١١ كنس

 ٌلوتشم لضافلا سورءلا يكوم راس اليل ةسماخلا ةعاسلا فصتنم ىفو
 ىرخا ةقرف امماماو مزالليظعتلا ةيد انل حالسلل ةلماح ركاسعلا نم ةقرف ىلع
 ملوالا اشاب سابع ةدلاو لبس عراش ىلا رم م ةب ركسملا ىقيسوملا اهمدقتل
 ةالصلهءم نمو سورعلا لخدف ةيهالا ناديه نئاكلا شاملا مماج ىلا

 اذهاما نورظتني م سورعءلا ةالص ىلع نورصت:ةي اونا سانلاو ءاشعلا
 ىّشمو كوم جرخ 1 ة.ئدلا رئامثلل ١ رابظأ هيعص نم 2. ةعم يصف

 :تلانيعاب اقومرم ةرماهلأ يارسلا لخد ىتح لالجلاو ةيبألاب ًافوف

 لوقي بحم لكو رورسو سنا بوث حارفألا ف تءلخ دق لالجالاو

 ضاير حرف بحا
 ٠١١١ «؟ملخ 1١١

 ١١1١١ ةنس

 ع هئايكذاو تقولا لضافا نم ةعامج حرفلا ةحاس يف بطخ دقو
 فرشلاو زعلا تيب سورعا!لخدو ةيلاتثم تاقلط اهقدانب ركاسعلا تقلطا



 ديك 1م

 كيربتلاب هتلود يدي نيبم دقلن نيخر وم او نيئنبلا ةجرد نع انلوزن عم اأو
 نا ىلاعت هللا نالئاسىلاعت هللا ءاش نالوبقلا دي اًلوانتتث تاوعدب. كاذ نيعيتم

  نيمب هرظنو للاعت هللا ظفح ةيويدحلا ةرضحلا تاهجوتب هدوعس مدي
 حرفلاب يدومحلا حرفلا اذه مفشي ناو ابلهاو اهب قحا وه يتلا ةيانعلا
 كاذلوبقب لضفت ناف ٠ تانبلاو نينبلا حارفاب نينثالا فدريو ينيسحلا
 ماركحلا ءهاماعلاو ماظعلا ءارمالاو ءالجالا ءارزولا ىلع دانثلا ىلا انيننتا

 ا سوفنلا مب تسناو يلايللا كلت مب ترانتسا نيذلا ءابدالاو ءاهبنلاو
 | مهب متف ةوعدلا اوبل نيذلا مهنايعاو بناجالا تاوذ تارضح ىلع ينشن

 تناكف فئاوطلاو سانجالا نيب تعمج يتلا ةيريزولا لفاحلا كلت ماظن
 ام ردقبال انردقب الا ةئنبتلا هذه انمدق امو ٠ ءارمالا حارفا ييلايلل اناونع

 - نيثنبلا نم ةيضايرلا ةرضحلل بجي
 *«حاتفلادبع#»# 2 #8 هللادبعا#
 «مدنلا) « مدنلا *

 ةماعلا باداآلا
 يف مالكلا رثكو لاجراب ةصلخلا ةماعلا بادالا يف ثحبت سانا

 صخب اعاوعكسو فراءلاب ناهذالا ريونتو نابشلا بيذبتو ءانبالا ةيبرت
 ديرن الو نهلاذنباب بئاصملا رثبونوتفعب فرشلا جارعم نه ين اللا ءاسنلاب
 اندرا امنأو جاوزالا نبعصعو ءاملا نبناص يثالا | تاجوزتملا مست كلذب

 لينلا ةديرج تبتك دقو ضارعالا كتهوفرشلا إنل تاضرعتلا تالذنبأا



 دب عاج را

 ينبت ينام دنعو مما ىلع رويغ ن :ىارداع ايدي المت بايلا اذه ىف ةارغلا

 نم ديز ينربخا يل لاق ردوحس كب يلع ةزعلا وذ يبملالا لضافلا هيلع

 ع ةءءافع اتاذ هلا وعسو نالف ءرحب كتان هل 0 ًاناكم لخد هنا سائل

 اهفلاخت ةأرماب هل ؟ يع ىلوالا نونعإ نالف مرحب كيتان هل ليقرخ 2

 ايا اموديري نالف مرحب كي هل ليق ثلاث ناكم يفو نوللاو مسجلا يف

 سائلا نبلس نما معو ت ارهاعلا يذك ققعت ' نردتفلا فلا ةئلاث هل يش

 ةريبشلا نك امالا تي هلك اذهو نياخجالا نائب امو ماهوالا هذبب مهدوقن

 طب رأاو طبضلا لاجر ىلع ىتذمنال ةمولعم ىه ل: ةي رس تسي صو ةيرسلا تووبأا !

 سانأا توب نع ةديعب تاسموملا توب نوكت ناب يضتي ةيندااماظنو

 نولخدي يناجالاو نابشلا نم اريغك نا ةهبشلا هذه لثمل ًاعفد نيبيطلا

 نوئدحتيو ديز ةجوزب اوهعجاو نالف مرح اوأباق م انومتتي و تويبلا كلت

 ايغب اهفلطف ة را جور ز رمالا نأ 4. برو ةيوبللاو ةيرمخلا مسسلا# يل كاذب

 و مىءأ نعوا هنع مدعبب ملت تتشف دالوا اهبنم هل ناك اءرو ًاناودعو

 يف دحال دحا ضرعت مدع يل ةيرخلا نا ليق نثلو ' وس لك نم ةميرب

 دودحلا دنع فقوقولاو قوقحلاب ةيلاطملا نع ةرايع ةيرحلا نا انلَق ةصاخلا هروما

 ةيناسنالا دح نع جورخو ةعيعملا ىلا عوجر هارنو هب مس يذلا اذهو

 و! ةينيد طباورو تاداع ةما لكل ناف ابوروا يف ًافئاس كلذ ناك نئلو

 موتا داع الو ةينيدلا مهدعاوق الونيماسملا قالخا سانت ال ةءابالا هذهوةيتيب

 هيلع ةرانجلاب ىرغي واىنجي نا ريغ نم ةمالا قوقل ظفاألا وه قحلا نوناقلاو

 نوصو ضارعالا ظفح ما. نم ىلعف اهدنع ةروظحلا لاوحالا نم هجين و



 نك غ1. و

 زجاح لاعا يف سلا لطب ةلداجلا ةموكحل اومدقت نا هشدخي ام فرشلا

 يتلا تويبلا كالت نم بوردلاو عراوشلا ةيقنتو رارحالاو تاسموملا نوب مينم

 ًاملاذ تافيفعلا تائوصملا نم اريثك تءهتاو سانلا نم ريشك ىلع ررضلا تبلج
 ءاسنلا سايل رمال اوريبلاو يواهقل ىلا نجر خيعاسنلا ضعبنا انل ليقو :اناو دعو
 أمنا ىدنو بزكلا نونم ةدحاولا يرتفت من سائلا راوجب نساجيو تانوصملا

 لازت الو ةليالا هذه الا اهتب نم تحرخ أم امناو نالع ةبرسوا نالف مرح

 نب. ىلا هذخأ ع هدذع قدصلا عقوم اهمالك عقي ىتح بذكلا هل نيزت

 جرذيف اهتبحاص وا اهتخاوا اهما تبي هنا ىوعدب ةيرسلا تويبلا كلت نم
 أابضرغل تلام>ا اياغبلا 1 الا يهامو نالف مرح عم ناك هنا عز ىلع وهو

 هذه لثعو ٠ فافعلا راتسا تحت ةبهتحم ةرح تمشلاو ىلليطابالاو بذكلاب
 ٠ تارجافلا سيذ كاب رارتغا تاردخملا ءايساب ةقفلا ةزسل !تدجحل تايناو.ملا
 طاست نم نظلا درجنال دحلا اذه لاذتبالا نمرودخلا تاوذ ءيربن امو

 نوناق .ظعاو ٠ متوبب ىلا ءاسنلالوخد يف جاوزالا مئاست اذا ةرح ىلع ةرجاف

 يف اوددشي نا توببلا كالت لافقا زع اذا مضارعا ظفحل جاوزالا هعضي

 راع نم ةلخاد لك هحو يف ماجأوبا اولفقي و تو.بلا نم ءاسنلا جورح متم

 5 يش ام ىلع لاحلا ىقب نا الاونوتناوصب نوةشي نمو مهراهصاو مهب راقا

 هناش يف مالك ةتسفللو الا تدب ىتبيال ىتح ائيشف ايش ةمغنلا رما رجا

 لخدي نا الا قرشلا نم ديرتاءابو روا نا عهسن انناو ٠ هلها ىلع ةارتفاو
 لنرااما اننا ةئرصلا ةيناورملا لب ةيوعخلا وه هارن يذلا اذهو ةيندملا باب

 نم دنع ةنوناق وا اهيلع ريغلا يدعت ز وجيال ةيعرش لجرلا ةجوزنا لوقز



 000 يل أ

 ةمزاللا قرطلا ذخا مزلي نير هالإا ال5 ىلعو ايماظن انوثاق نيدلا ريثعب

 كلذ هنكميال هدرئم وهو باغوا جوزلا رضح اهماهتاو اهلاذتبا مدعو !مظفحل

 ةنامصو معالا ةياعرب نيعاقلاب أط :هرمالا ىقبف مظع ةمأ مه :2 ىف درف هنأف

 مث ٠ ةيس.بل ًاثعاب ناك ينوناقلا وا يعرشلا قملا اذه لمها نافذ مضارعا

 درذ راكفا ىه امنا ءاطخلا نم نيموصعم ريغ نيناوقلا ىضاو نا لوقن اننا

 ىوكشلات مفر اذا ماربالاو ضقنلا ةلباق ين مناسك ايس كنون دارفاوا |

 ةعماشذلا 1: هذه نيبو اندب لام ناوحرتت ممالا ةزا ىلا ء نوضباقلل اهم

 اصرحو ةيقنلا ضارعالا ىف ثيعال اعنمو ةيندملا ماظنل افزع ىركلا ةماظلاو

 3 م 021/ هيب دالااذ1 دبع ةنيدوا تناك ةبفرش ةيقرشلا د.'اوءلا ىلع

 ةردغلا نيا و يدخ مر رمل ظفحي ال ىضوف مكرتالا م وق ناب

 - ءاذا باويلاو اذالا زذئاو باحجلا برض ايلحأ ل نه يتلا ةءقرتلا

 مث احلا ىلا هنم اوهظد مو هنع انكسو )5 ريغب تدب مهراوج يف نا ةراحلا

 ها 7 ىتح نذج مل ضحي ال م 7 مومازع فرألا لها دقءيلف

 عابطلا تاذيفع لوبذلا تارهاط نم اريثك تثول يتلا تاساجنلا هذه نم

 هي>ا تيب يف نالف كتي نالاو ادغ كاذ بوني مولا اذه بان افالأو

 بلطلا اذه يف اودجو ة ةريغلا ىوذاي رادبأا رادلاف هش يف ريغلا اكت مو

 تو2لا كلت نيبو ة :ةرهاطل ا كتوبب نإب 3 بطلا مئاذل لبق قحلا لداعلا

 9-0 94 اذه يدي ةئيبخلا

 018 جالا
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 تظفح كلر ال هةلورجحمو كرت يرظعم يبي نأ لهب فاقوالا يا وللا

 رو لوبلا هعفد رأم لك هءأع لوس (ًالم) اهصخم هليأب ذخنا لب هتدرح

 نم ادعم ىرنو اهتفاظنو اهتنايصب ينتعم ةمرتمم ريغلا دباعم ىرن نا انيلع
 نم وجرتف امناحرم هباب راص هبارت ىلع هابجلا عصوت تناك نا دعب اندجاسم

 ةمدخ ةويبغلا ةمصولاو ةردملا هذه 0سم انوليقي نا كلذ مهب طانيوا ممثل

 ازيخم دحاسملا ضعب ىرن نا انافكو ةمجصلا اظذح واابوروال ارا وا نيدلل

 برشام بصعت انيف ناك ولو ىنبيد بصعت اذه لوقي لفغمب يناكو امجبذم وا
 نييحيسملا مم نوةفلم نحنو انرقرشع ةثالث انيضما اننبكلو كام ةبرش انندب
 مسئاسدب ءالخدلاالا انوفص ردكي م ةلماعلاو ىنكسلا كي نييليئارسالاو
 ناك ناو نيدلا يف انفلاخ نم :“ ءاسال عامر انلمام انناف' الاو مهتايرتفمو

 ف ةقلظم نايدالا ةيرح لب ريغل ادباعم كاذك ضرعتن الو انل هب راحم ةمأ نم

 انل ضرعتب مل يب وروالا نا ىلع ةيرح ةماك ابوروا فرعت نا لبق قرشلا

 دبرعو ركسف افيض دالبلا لخد قرش ضرعت
558 

 هصن ام ةيسنوتلا ةرضاحلا ةديرح تلاف

 اع ريثكي فلتخت ال ةلاح ىلا ايسورلاب دوبيلا دابطضا ةجرد تغلب
 ناك دقف ىطسولانورقلا ءانثا ابورواب ةينيدلا ت'دابطغالا نم عقي ناك
 ةسييكلاهب تءاجايف دقتعي ل نم شيتفتلا سلاجت نوكامي كاذ ذا سوسقلا

 11 مرد



 6 ع

 تكلهاف قرحلا اهرهشا باذعلا نء عاونب اربص مهنولتتيو ةيكيلوثاكلا
 نييحيسملا سفن نمو لب اهدوهيو سادنالا يم م ن* اريثك الخ رانلا

 مئاظفلا كلت ىلع تضننا دقو :؟لتاكلا :دقنلا دق ينام زبألا

 هتةسالفو هةئاكحو ة.ناقرعلا هراونأ رع عساها نرغلا ءاحو نورك ميرا

 تادابطضالا ىلا عوجرلاو ةبنيدلا تابصعتلا ناروث نابسحلا يف نكي ١

 اهىلع اناهرب ندمت لا لاء ىطعت نا الا ةيورلا ةمالا تبا نكل ةيدقلا
 نم باذعا١ عاونا دوهيلا تعسواف ريمشلا ةيرحب ثارتكالا ةلق نم ال
 ةريخالا رابخالا يه اهو مهناطوأ نم ريغك نم مهتدرطا ع لعقلاو بهنلا

 دوبدلاراجت اورذناف ,مدصاةم نع عانتلا اونشك سورلا نا ديفب اب تءاج

 وكسوم ةنيدمل ةرواجلا ىرقلا ىدحا يف نينس ثالث ةدم ةماقالا مييلع
 ةنايدلاب هكسق مد رسح ةدملا كلت دعب تبث نم سوسقلا ةبقارع ثحن

 شادملابايسا طاعتو ةروكذملا ةنيدملا ىلا دوعلاب هلل وسم ةيسكذوثروالا

 الو ىلطسولا نورقلا 2 ةىعسملا مالا هملع 5 أمب لالا هله ةسأ و

 نصل !ةدمعا تآلتماو ةمايقلا تماقل ةيمالسالا كلاملا ىدحا يف كلذ

 ليطاسالا تالماس اعرو داطالاو هيرب رهأأ ىلع ريكتلا ديدشتاو دي داب

 ةنان الاو ةيركلا يجاوب امايق دونا تدشحو

 هللا ذاهم قرشلا يف بصعتلا اذه لغم ثودحب معسل له (ذاتسالا)



 يع ع ع و4

 ينيفع ديسلاو يفنح عملا
 ناسنال كو ديسلا انديس اي ىقب ضعب نيبو انيب ىلا هيسلا صاخن اندب 2 ٠

 رمكلارخا ىلع ياجو اهاك يد هدأا نيف تح ا - س ١ 4و 5

 ديس اي هعيضي هقح نع ناسنالا تاكس وه ١٠ هبسملاو هبسحلا يلوقل

 لالح نبا ٠ س٠ ثوح ينيد ! نم تدضف الو ذات 6 هنالغش يف تنك انا

 رخا يف ان ملط يللا هيا اد ذاتسالا يفنح لمأا هبباغلا تبج هلااو

 ةزلالا 0 فرا#ملا ةيئطولا ةيئدملا حالصالا ال لوقي ريادو نمزاا

 عم اي هللاب يازا هفوحت“ !:وروا اوفوش يازا تام جنرفالا اوفو داحتالا

 فياش شتنم تنا هلا ينعي ينصاخي ٠٠ هد مالكلا كصاخي تنا ىفنح
 هءاجللا مالك وه ىتِب هريعم انس ال انيلع سانلا كعضو انريخأت ديس

 لك اي ادك دعب هضرع ىلع ىشتي ام ىلإا اقح ا:مفع ىف شومهلك د تاجاوخلا
 دعاو انم دحاولا هيب سانلا انو ريراعب هنا نلمح انحا ىملعم اي نما” نما ىروه

 لود الو هيا اولهعيب لود لوقنب اذنحا الو هناك دل هنيب نم رش ع يناك

 يللا يىد يمام -ح انلجرب الو انديابال انلاح يف نييشام ال الاس
 مذ ايندلا ىلع ليهنن نيزواع اه لامأ ىتب ١س٠ جنرفالا اهب انورياعب

 لوئارلا لوقي ادو اذه نم حمر ادو انه نم يرجي اد نيناهلا يز ا

 ٠-٠ ايندلا يف اودلذي نيحيار اه ىللا يز هيا تداع تافارغاتلاوهبا تلو

 كراصتقاو يد كرف :الا سانلا ارو انالخو انرخأ اًره ديس اي شينذخأت ام

 ناكدلا ين كداعق اوه ايندللا ايندلا لوقي مكنم دحاولا ناكدلاو تيبلا ىلع



 هس مسبب 00 كن عم

 دك 446 و

 ىلا لاقشلا ةعنصو ايادلا نم شرم كلادع ىلع كبرجو ايندلا نم شوم
 ا١ لكو ايندلا نم شوم دلبلا يف ىللا لون ماكلاو اءادلا نم شوم يبز
 ايندلا مذن هيلف ايندلا نم شوم سانلا يف كندو هب مستو كنيع اوفوشت
 1 ,؟يد>اوه الاول ح مدعو تنخب ةلقىد لوف اننانسأو 500 نساعان>او

 دمحت شوم مل ل اكان ام ةليل تنا ىقب هبنحلا هشيعلاو توببلا ميظنتو راها
 ىرت اي ٠ كريتفش فرط نمه دمحتو س دع لك نام ةلملي ل يزرشوم شل لكم هللا

 0 ٠ ,طلاهبيسنو هيهأد يف أنسفلن يرن :لامأ ىن ام تاجاونل سب ايندلا 57
 موقيىلا لجارأ | نم نسحا شوف ام ىننح عما فو س٠ ىف.ةعديس ايلاطب

 هبحاص دحاو هلاجن! طوسبم دعقيو هيأع هبأب لفقلو هند حو ري هناكد نم

 باومح مهام نك هماك ءاكب ارقربشي اوكعصي هي وش هتكتلل اودعت مها

 اوذوشي و هوطاعتي ىللا اوطاءتي يدنه ةعطق شوارج ةت> رارسا ةلوش ربنع

 ارتلكلا تلمع اسنارف يل لوقل اءاو مضعب ايو اوطسبنيو هيوش ميفيك
 نيل تماد اهندلا ايه ٠ غراف مالك اد تداع ايلاتلا تلاق ايناملا توس
 نوعجار هيلا اذاو هلل انا ٠ ح٠ منرذالا يز اهيلع يرجن نيحيار ال

 هدالب مدقن ىلع.رودي ميار للا ىغب ديس ا ادك لوقت تناالو

 يىدىرملا يوالبلاوا دوسأا هيهادلاو ششمحلا 2 كسامودرب هس تننأ نيم

 دحاو يل تاه كركف ب ب كو غامدلا بلقت روما ىد نا شتفرع ام ىئبد

 هرملا هلمعل ورب منم دحاولا ىل ولأ 6 الاو هداّدشلا هعايجلا نم لقاع

 هنوعلملاو جووعم هناسلو ىمعالا يز ضمخم | ! وهو هيلع كوضن مي

 فاخذ ةداسو اكسل بييذح هعاسو كحل هعاس هسوع روما 1 يبي

 8 هوو جروس باب جبببسعبم



 دي 24

 ةيناسنالا يد ىتب يودتب الو ىوبتب ايندلا تناك نا أ فراع وه ام دءاق وهو

 رود هذا ذمملا نمهضفب مدار || ناكول أهودبعت ىلإ هدابعلا ىدو

 ىطمعب و ذخايو تاحاوّ لا #2 ف لخاديو هدواد عم يشِيو هروما ىلع

 هعلاط ىلا هراجتلا يف أبو ببسي لاو مز لح | تعلو هتراجت نقتب 1|

 بيط ح٠ حو ادك لمع نيم تفش ينعي ٠ س ٠ نسحا شوم هلخاد

 أويشمو يلع مح انب ر يللا سانل نيفياش شانح ام انحاهيأ ىنيفع ديس اي ىثب سب

 اودّشو مهسفنا اوربدلود مه ا يل فوش ٠ نيييطلاس انلا ىّسم

 مسب لح مل اونو نييناربلا هعامجلا قراوز يف اولخدو اوطعو اودخو مليح

 اومبص ال هنامالاو هقادصلاو ىنسحلاب سانلا عم اويشمو هيلع هللا ءاش ام هللا

 راصودلللا ةمياشمو دالملا دمحعو تاوذلاو اوءارمالا مهتفرعو سانلا دنعنيب ويح

 نكاكس قااعم تازيبار تايارم يسارك ربا ربع ىدص همزال ناك نم لك

 نيرخر اهو ميرنم ذخأي حورب برش تاودا لكأ تاودا تاطاس كوش

 تفرع سانلا قالت هنيمصملا هفيضنلا هعاضبلاو لاعلاهجاحلا الا شوبيحب ام

 موسنج اوعفسو مدلب دالوا نم اودخأي اوراصو تاجاوخلا أوباسو مر

 ةيردنكساو رصم يف تالمم مل ارمتف مهتراطشب ىلا لالا دالوا فوشو

 اوحيص ا لاعلا هعاضبلا الا شوبيجي الو شغ وفرعي الو ةنامالاب سانلا اولماعو

 هفيطللا فانصالاو هدوملا ريارحلاو لاعلا خوجلا هبباجتو جرف الا عم هلخادتو

 مل جت ابر يللا رصنلا وبا دالوا فوشو سيوك مسا بسك مزحلاب هيشمو
 أم يازا الا حادو مد تقرحتا ام دعب باسبلا



 3# اا اة ا اة "“”"- ص ظ - (ٌْْلًلل_ط_-للطل بب_ب_اابقفباماالا م0000 ااا ويوم ا ل ا سس سلس ساس ١ سس

 تعسر اميعزا سانلا عم مقدصو مطاشنو مهتراطشب و هللا لعاولكو تو اولغتشا

 نم نسحا اوراصو هروصنملا يف لحصو ةيردنكسا يفلح ملاوحتفواهي راجليمل

 فوشو ندعم مهتيشأ تقبو تببلا متفناو مهرياسخ م.ِدلع ضوع انبرو لوالا

 خاوجالاو ريارخلاوهرونافيناملاو بط لاو يشخلا راجتو يلديصلايدنفايزوف

 #0 ةلئسمشوفرعالو لسكلا اوكرت ىلإ اهريغو تاراهعلتاوداو هبجدرخلاو
 نا ميحص .بيطادك مللاوحاوهمدقتم مهتراجت تجا ملاحلاوتفتل اويىدهنوعمملا

 موي نكل بي رغلا نماهلك هتجاح يضقي حو ري يللا مودلا دالوا نم نيلفغم ضعب هيف
 دالوا نم ,,:جاح اودخاي ويد لياعلا يننيناطاغممنا اوفرعب واوعجري موي يف
 هدلب نبا لع هدوجوم هجاولانءاهدخأب يار يللا هجالا ىقالب ما دام ,هدإب

 مارال نم مالك ةيوشىلع ميكر سب هنم دخاي مجريوه ام
 اماو ٠ ناك ام ىرج ىلإا تيرا اولوقي وا اومن اوعحري اهو يد ةلفغلا

 ةعونصملا تابرملاو ملبلاو هلسمملا هوالحلاو شيشحلاو نيجاعملا ةلئسم

 ويز لجارلا داعقو نبجلا الا شاهيلاوح ام هلاطب روما الك يد هنه دلا
 انينيءوتفا اندب ىد هر | رومالا نم يىفيفع ديس اي اي انيلع هدا زب و هرملا يز

 جورهدالب ١ وتاف ىلإ سانلا فياش شتنم تنا :يازا تقب ايندلا فوششنو

 نيربأد شرم لود ىرت اي هربعاداح ىقب ١ لحنملاو لجنملاب انيلع اولخد

  رزيشحو ىراصتلا لوقت تيدا سب انحاو و مر اجنو وه مهشيع ىلع أورحي

 ناك انحا دهاجت ام !دو هد لدبو نيراكم تاحاوخلا نيغاشغ رفالا

 سانلا ةكنحا ىف هتودحا:.هب انحا ٠ ميز انلاح لدعني امل هلاجرلا يشم ىتمنو

 دحاو منش ناو نبحالف أي انل لوقي دالبلا لخد نم لك نا هيهادلاو



 ارو انالخو انلق رسك ىللا ششحلا سبسب سانلا نم انفوخو انموز

 ام لاما نيجاءم الو شيشح يشلكاي ام حالفلا وها بيط٠ س٠ سانلا
 لوط يللا حالفلا نا زواع تنا ىقب ح هيل تاجاوألا يز يثرطشب

 بيجي .قدصي ام رابنلا رخا مجرد هيباصقلا الو تاره ارو راهنلا

 يفىعسيو ايندلا روما فوشي ىللا اوه يمتلاو فرقلا نم ضرالا هبنج
 ارامل اا اه دالبلا يف نيئبابلا سانلاو رداتبلا لها ىلع هلك كرلا ايبولصم

 نيحالفلا نم اودخاي نيحيار دالبال باون ودخاي الوهجاح ناش ىلع ةيعمج
 لك يف-نينيابلا سائلا ىلت دالبلا دمعو ردانبلا نايعا نم الو افعضلا
 ريغ هرمخلاو شيشحلاو نيجاعملا دخأ»ب نيمو مالك ميل يللا اه هتح

 سان لودنكلو ادالو اد اوفرعي ال دحاوماك انيف ناكناو نينيبتملا سانلا

 رخ ادالوا لود مويلا دالوا ناعدجلا ىلع لوقن. 1١ لدب تناو ٠ نيليلق
 م,مكعتو رهأيو يسم ام نيناهم لود لايع لود هطاطن هءامج لود نمز

 املالو بيل اوشوو ملاح لدعتب هرم يف هرم كم اوت اهو لاكل
 مهام ىلع اولضفي ام ميتشل مريس تج ١ لكو مهرعش لح يف مهببست
 اه هجاح كبف لمعي زاعو بيرغ دحاو اج اذا ىثبيو كوهرحيو هيف
 أايضعب شي روت يذلا هءأو بيط ١ س١ كم م.ْظيغ نم هودعاسي

 هلزان ليئارحلا وه١٠ ح٠ ملاح يف اوشميو | ,جقتس ميملخ ةلدعلا هكسلا

 ةلبس قرط انيرويو ناولأو لاكشا انل لوةي موي لك ذاتسالاو هبيط هلزا
 نم هعيرط يف ىشملا ىلع قفتنو كديا يف يديا طحا ينوك ىلع ككر
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 ابو انحا سب كلو هيل شوم مالكلا ىنب ٠ س ٠ اهيلع لوقيي يبا
 امضفنو ميد اشر كايا فوذدنو مرواشن ريغك .لرييبط نال

 هلوقلب يلا فرعا ىفنح عماب هللاو انا ىرج ىللا ىفكب و ايحلا ةلقوهمرجتلا نم

 هلفغ يف ان>ا الاو هيا لوقت ضر فوشااد ءالكلا كل لوقا سرو هلك اد

 ىف مذ دحاو لكو مارب انثوادعو ضعب نع اثدعب هيهادلاو هريبك

 لفع اقولك اد نا عم هيز دح شيف فام 8 إلا ودو لداملا وهوديحولاوههناهسفن

 عايبأب انا ىرتاي هريغ يف دجوت ام نسامم هلو هدياف هلو الا ايندلا ف دحاو الو

 ؟اذاو طايخلا يزالودادحلا الو راهللا يز ىتبا ىشحيارتاروطعلا

 لك و انشمل . لريجاة: انحاو سنح هيزم هل دحاو 00 هعاص ىف

 ركلاب رختفنو انضعب مذن سب اندعق اذا كيلع هللاب اماو هدنعام لذبي ناسنا
 نم دالبلا ديفي ميار شيا هسفن ةعفنمو ةنطن مم ىلءالا روديبام ناسنا لكو

 دعاسي دحاو لككو مضعب كنح يننيذات يللا ثرفالا مدقل يز فوشن نينمو اد

 ديساب هي.باغلا تح هللاو ٠ محا فلالا يز نييشامو هيف مدميو هوخأ

 تتعب لايعلل هجا> بيحا حور أ ا|لود نيصنلا فوُش بيط ينفع

 ملاح حلي ومي دي انبر يبا انناوخا اي وهب رط ىلع انل يسرن كايا نيتماك ناك

 تايبدالا بأن

 ةلاق ام نآلا هي ردنكسا نحب سيبح فصاو يدنفا دومحم لضافلا مالك نم
 يناطلسلا في رشلا نامرفلا ةوالت اخرّوم

 سانلا رشبتسيلو رطقلا حرفيلف سابع رصم يويدخ دوعسلاماد
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 سان اونا“

 و انصب
 بدك[ رق

 اغا
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 تشعتناف ءايلعلا ةبترلا ىلا ا

 هب نامزلا ءاض ىذلا سولجلا مود

 تنخر دق دما نامرف هب موي
 اهقدارس روشنم ةلالجلا ثيح

 تمنو للعلاج وا ىقرزييزعلا ثسي>

 ةخرّوم ثدان دق رئاشلا ثيح

 ةئس ٠١95

 جب 0. وع

 سايلأو مهل لازو داليلا 42

 ساني إو رشب اهب لحو رصم

 سارعاو دايعا ةيعرلا نيب
 ساربن رهدلا نيبج ىف هناك

 ساسا كللل هماكحا صن

 ساطرق ةايلعلاو ارقي رهدلاو

 سارغا دعسلا ضاير يف هلا

 سابع رصم يويدخ دوعسلا ماد
 )سس ”د ج١8 ا١الإ عم

 سلق هيلع فظعو هبرك هللا جرف
 يلامت ها هذنأ مثالا ريمالا

 نتن وعم

 كب ميهارب يملالا باذشلاو ينزلا عرفلا نم ظي رقتلا اذه انل درو

 هللا هزعأ لاق ل زح ايف هانظفحل هرشل يف هتاحأ بودحو الوأو برعلا

 ميدنلا ذاةسأ كافأو

 أ .:داعس تلا هب موي هلا

 ترشتناو حارف الا تم هب موي

 ميقتسملا طارصلا تتش نا ذاتسالاب دهتساو

 مرو فشخ مم وهلا انيف ذاتسالاو غوسيا

 مشه فرو ايناكف  هلظعو يالا مده

 مح ىلوم هناكف  هديح متاصنلا لذب

 ميلا ءاللا هناكف هرجز يهالمللا لسغ

 ميظن دقع نم نأحر,لااو .ردلا رتتك رثن



 دكه

 هكارنك ةهاكحنو

 ىلع تفخ ةرابعو

 اللا يذه تربخا دق
 اهدحل هععءد مر

 مينا لثم انعامسا

 كح ١ ءغذ6٠ نا ىل

 مدن ذاتساب يبل ًاخروم تلق كاذاف

 ٠١5 ا١ا١١"4 45 ا”١٠9 ةئس

 سس الإلا سس

 ءاجراو ء١اجر
 دادعالا انم سلظن ذاتسالا انتديرج ىف كارتشالا بغرب نم لك ىرن

 يناثلاو لوالا عبط متو عباسلا ىلا ثبتنا ةيضاملا دادعالا نا ثيحو ةيساملا

 نيبغارلا وجرتف ةصرفلا دوجو دنع اهدعب دادعالا ميظنسو ةياثلا ةعبطلا
 ىبتنا ام عبط نيرظتن» دادعالا نم مهيبا مدقي ام لوبق كارتشالا يف

 لصاو تم كارتذالا ياطو عوبسا لك ةلايسمتو نيفلا نآلا عبطن انا ثيحو

 ايف ةيناث ةرم عبطلا ةفلك نم اًرارف ددعلا اذه دعب فالا ةثالث عيطنسف
 نركي 1١ مبط اندعا اير اننا ءارمالا نه ريثك نافو دادعالا نه يفاب
 لايقا هبجوا نظ وهو فالا ةذالث نوكرتشملا زواج اذا ددعلا اذهنم
 هلضفب ىلاعت هللا هققح تاباطلا لصاوتو ذاتسالا ىلع سانلا
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 ايلا ةظ:سلا شتفم اشاب نيدلا ماسح موحرملاب اهرافظا ةينملا تبشنا



 ةئام اهنم فقو اًنادف 755 كرتو لوالا اشاب سابع موحرملا ىقتع دحاو أقباس
 هناك رتم عيمج هل سنك ام اذاب بيكش دالوال ةيقبلاو هدالواو دما همداخل
 دقو اشاب ميلحلا دبع سنربلا ةرئادل تيقب اهناف هبايث ادعام ثاثأو دوقن نم
 يلا ىدنفا ديحم هلوق اهنه ةليوط ةديصقب يرادلا يم دمحم ديسلا هقيدص هاثر

١ 
 عه

 روس

 ,وديلاك رباكالا هب طي رب اح لل

 رخهفغعتلاو ينغلل انوعو تيك طش ناك نم لص

 ريثكلا ريخلاو تانسحلا يلا يلاعملا يذ اشاب نيدلا ماسح
 روكا ىف ءاسملا ىف يف اوناعي ْ ايت دق يعبتس
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 سانلل ريح لشللو

 ندع تانج يف نيدلا ماسح

 ريذملا ردبلاك :يراعلا هب

 روحو نادلو نيب *ىنه
 ٠٠ ١05060 اة 15 "ه6 |؟١ ه5 ٠.٠؟؟

 هئس ٠1١

 ةباطخلل مزأب م مشب لوش ايفو لضانالا للحي اطناط نم ةلاسر ايل تدرو

 فيولا تاهج ضعب يف اهب لمعلا كراجلا قالخالل هدسفملا بطخلا اوندبت لو

 دعب ىلاعتو هناحيس هللا لع ةقلثخلا كامسلا ربا ةبظخ كلذ نمت
 لرقم ةيييلاب ةيكلاو سو هيلع هللا ىلع ينلا ىلعتالصلاو ةلدمحلا
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 نم ليل تاذ مان ظعاو فلا فلا هظعو سلجم يف رضحي كامسلا نبا
 ثتبصن دق نريزاوملاو تماق دق ةمايقلا نا مانملا يف :ايءور ىارف مايالا
 كلذ دنعف كامسلانبااي هللا ٍلع ضرعلا ىلا له يداني يدانملاو ٠ تماقئساو

 لاقف ٠ماللا كاملا يدي نبب هوفقواو هب اوضبنو ٠ ماركلا ةكئالملا تيبتنا
 مهقوشاو سانلا ظعا ظعاو انا براي هل لاقفكامسلا نبا اي كتليح امهم هل
 لع رصت ليللاب و :راهنلاب كلذ لفت من هل لاقف كباذع نم مفوخاو كنتنج ىلا

 دبشت هللا هل لاقف كلذب "ىلع دبشي نمو براي هللاقف 'رارصألاةياغ ىتبصعم
 هللا هل لاقف يئادعا ماركلا كتتككالم براي هل لاقف ماركلا يتككالم كيلع
 كبر لاق ذاو زيزعلا كباتك يف تلق كنال لاقف كامسلا نبا اي كاذ و
 كنسي و اهيف دس نم اهيف لعجتا اولاق ةفيلخ ضرالا يف لعاج ينا ةكئالمل
 يبا بس نمو ىلبق نم يبا اوبس دقف كل سّدقنو كدمحب مسن نحنو ءامدلا
 هل لاقف ةداهش ىلع هل زوجت الذ يناداع نمو يناداع دّقف هاداع نمو هادأع دقف

 يالجرو يادي براي لاقق كامسلا نبا اي كالجرو كادي كيلع دبشت هللا
 هل زودت ال فئاخلاو كنم افوخ مويلا اوقطن اذاو ايندلا يف نوقطني ال اوناك
 كباتك ين تلق كنال هل لاقف كامسلا نبا اي كاذ لو هللا هل لاقف ةداهش
 هللا هل لاقف نولم. اوناك ؟ ملجرأو مهيدياو مهتنسل أ مهيلع دبشت مويزيزعلا

 تودع يسفن براي لاتف كيبنج نيب يتلا كسفن كياع دبشت لجوزع
 لاقف كامسلا نبا اي كاذ ملو هل لاقف ةداهش هودع ىلع هل زوجي ال ودعلاو

 ءوسلاب ةرامال سفنلا نا يسفن ؟يربا امو زيزعلا كباتك ىف كلوقل براد

 ىلع هل زوجت ال ودعلاو ودع وبف ءوسب ما نم لكحو يبر محر امالا

 0010 يل ل ل 2 روتاسسسو معلا محلا
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 كايسلا تبا اي كرصبو كتم كيلع دبشي هللا هل لاقف ةدابش هودع

 نبااي ب 00 ةداهش ىلع اهل زوهتال يرصب و ىمعس براي لاتف

 ءهب كال سيلام فقث الو زيزعلا كباتك ىف كالودل براي لاقف كايسلا

 رع هللا هل لاتف وكس هنع ناك كئلوا لك داّوفلاو رصبلاو معسلا نا
 |يتسمباوجلاب الياق تكس كلذ دنمف كاوسلا نبااي انا كاع دبشا لجو

 كح يلق يف كتبحمن اسوا حاف أ كألملا ةبيه نم

 اوما لجو رع هللا لق كلذ دنمن ةذب ما ضاق ما لداع ما رك اح تنا

 كننلا ام هللا لاقف قيرطلا ىف تفتلا ”ةكمالملا هدي املف راثلا ىلا ىدس

 لاف كايسلا نبااي كاذ مو للا هل لاقق يب راب كلتمحر وجرا لاقف يدبعاي

 ىلا نم تدمح دقو *يش لك تعدو ىتمحرو زييزملا كباتك ىف كاوقل

 براي كنع لي ربج نع ليسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع مفاث نع يدج نع

 هىضفا ال يناف ابنع بات مث ايندلا راد يف ةيصعم لعف نم تلق كنا

 كوبا . فقدصو تنا تقدص لجو زع هللا لاذ ةمايقلا موي اب

 . زدصو - هملع هللا ىلص يبنلا قدصو عفان قدصو كدح قدصو

 هلع ناك ول ةنملا ىلا يديعب وا يتكئالم أي انا تقدصو ليردبج

 ها لاق اك وا لالجلا وذ اناو اهترفغل لابجلا لثم بونذ

 ىلع ءارتفا ربكا اهقالتخا ناالا دهاوش امل ناك ناو ةرابع هذبف (ذاتسالا)

 اهراضم نيبذسو ىلاعت هلل

 دي لئاسرلا ءاشنا ىلا لئاسلا ةياده9#
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 ٍقوريبأأ يسنالا طسابلا دبع ديسلا لضافلا هينلا باشلا فيلات
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 ىلع هبتر دقو ةطيسبلا تال.-ارملا قرط ةذمالتلا يامتل ءاشنالا حي هعضو

 ٠ مهريغو ءارمالاو ءارزولاو كولملا ةبطاخمو باقلالا يف لوالا باوبا ةسمخ
 راجتلا ةبطافنم ىف ثلاثلاو ٠ براقالاو ةاضقااو ءاماعلا ةبطانم ىف يناثلاو

 باتلا يف سماخلاو ٠ اهريغو حارفالاو دايعالا يناهت يف مبارلاو ٠ ناوخالاو

 يبوطلا دحاولا دبع ديسلا لذافلا دنع عابيو شورق ةثالث هنمو ةبزعتلاو

 نيماعتلل د دئاوفلان ءارثك هيف نافهئانتتأ ساب الو اشيا هراغ دنعو ةيعكلاب

 ةباتكلاب نيلغتشملاو
0 

 نأ ير ابقلاو لصبلا انيم ينج انئديرج ىف ووراشم تارضح نه وجرألا

 امذخأيو يرس يدنذفا رداةلا دبع ةرضح انلي :لكو ىلا كارتشالا مف أوعذدب

 ةاضمم ةرادالا مق مودم مكاسقلا هيلا تاسرا دق ذا مزاللا لصولا هنم

 اوامضةلئياف ىاط الب لوالا طسقلا مفدب اوال دقو ةديرجلا ريدم ءاضمأب

 وجرن ا كلذ لبق ءيث مفد مهل قبسي مل نم ةججقلا وا يناثلا طسقلا مفدب

 - 0 ديسلا ةرضح يلط اوبلي نا ةيردنكسا يكراشم ةيقب

 تارضحلا انناو اضينا مئاسقلا هيلا تلسرا دقف ةيردنكسالا مومع
 نير اشلا نم
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 باه ىجت

 ىوكشلا انيت تو الا قيزاقزلا ىلا ةديرجلا دادعا نم اددم لسرن ال



 نمأن انلعل :اتروحسلا قيرطب هتيطاخم انمزتلاف هيلا لسرا يذلا باوجلا الو

 نيفودنص لخاد ةرايز ةقرو ىتئأم السرا اننا اذه نم سحعاو باوجلا ىلع !

 نيمدختسملا نم اًدمحاو انوكّش امك دحأو قودنص هلصوف كانه انليكو ةرضحل

 مومعلا لعحب اذا هيلع هتبثت هطساو ةنأبف هن يعدملا لوصو مدع عدا

 لثمو للخلا اذه اهيف عقي ة ةن رصف ةوط صم ىرن نا انيلع زعو كلإذأ هطبار

 ذم يذنفا ديحلا دبع ةرضح ةديرجي بعالتن يتلا ةنمد ةلحم قيزاقزلا

 يف هارن ام للخلا بتاكم يف ىرن نأ ىسعو حانط شيتفت تاريرحن بتاك

 ةماق:سالاو هنامالا نم ماظننالا ىن :اكم

5 

 نرالعا

 نم ءاجرلاف ىلبقلا هجولاب ًافاوط ًاليكو يلع يدنها نسح نعت دف

 هنم لوصولا دنس ذخاو كارتشالا يق مجاسنو هداهعا نيكرتشملا تارضح

 لكراكراشملا وجرن اننا ريغ ةديرجلا ريدم طخ ىفم هرادالا مني | |موتؤم

 افوصوبو ةطسوباا ةطساوب كارتشالا ميق اواسري نا افلح ىلاطويسا قوف ايف

 نالا 6 | مايقلا ليكولا ىلع رذعتي ب .تح لوصولا دنس مهلا لسري.أنيلا

 انشا ندعم جلو
 د تر سلا

 4 مدل هلادع

04 

صو م دعب نيكرتشلا نم هنالث وأ نانتا نم
 سرغلا ن ه8 م ةدلب ردا لو

 تانانقلا 5555 نواعم دلاد يدنفأ معنملا داع م هرصضح هدد رج لودو مدع

 ل
 نت دجال ا بح اا

 اسس سس وسو اوس وس
 م0
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 هاتمالا
 ىلوالا ةنسلا نم نورشعلا ءزجلا

 ١1١59 ةنس كييك 55و 1٠١ ةنس ةيناثلا ىدامج ١ هاثالثلاموي

 *١85 ةنس رياني "٠ قئفاوملا

 اء و وأ تاب :و قرشلا تائشا

 هرح و ةندمو أهاعو ةوف لوالا رصعالا يف قرشلا مدقأ يف رظن نم

 تراص ةييظعلا مالا هذهلام لاق تضم فو رق ةعبرا نم رفوقتلاب ًاثد:رم

 هنابا ةمح 44 تام نآأو يرثو دأو ايف انطو او زوم ضرالا نم ةعطق 8

 سدو ةغلو سدح ند ةيقرشلا عماوجلا ددعداو تومي اعارحا قو مفاد امنع

 كد يذلا يبرعلا سنجلا أهطب ر يللا ىرعلا تاحلاف ةبحو ةيسوتتلا ةوطسلاو

 ىدان اذاو كول يسارك ند ريغك ىلع سلجو ابوروا شورع نم اريثك

 يم هباوج نمم يب رعلا باوجلا كيب كيبل معس هيلا ةعضاخلا عومجلا كلت

 يضارأ نه نويأ يف اهليهص مهسف ةماهت نم هدايج درطو يو يو وأ يس
 أ ع ها » | 0 5 ٠ |٠

 رجا رئازجو ىلباو ةيافصو لاغتروإلاو اينابسا ىضارا ميمج ثيسو |فارف



 ةكرتلاو ة.سرافلاو ةندملا كلاملاو ومي 008 يف هأدص محو ضيالا

 لو يع دقو الا ياك امس | ىف نذأ قت مل لقف تعش ناو ةيناكرتلاو

 هدرجتلو ٠ وبار وا بررعالا مساب قطان لك شل ىتح يبرعلا قيرفلا ليخ
 ريبرع نإ ئفوس- كللاا 5 5 نيدلا حو رب هكر#و ةيسفنأاتالأءفنالا نم

 يويمتأو ريغ رفالك نإ لإ / ياسو ث' ىلع و ري دنهو _يسراذو 7 رد

 تغفاتخاذ موب ىلا :انبالا عوجر هيلا مجري دحاو ماظن تم عومجلا م ضو

 تكف اعا تا اناطيتساو اماظتنا ةيكلملا ةرجولا تدحوتو سهاذملاو براشملا

 اروردو ةلطعمو ةيرهدو ةلزاعمو جراو>و نوييعيشو نين نوماسملا يف ىرت

 ىراصنلا تيس ىرتو ىتش بهاذم ىلع لش ماسقالا هذو نم مسق لكو

 .فرذو ةاولالاو ةيسورالاو ةينوراملاو سك ذوثرالاو كيلوثاكلامورلا

 بهشن او عو رفلا نم «٠ بهذملك ين | مو نييعوسلاوةيروطسلاوةيبوقعتلا

 مسق لك يف امو نيبرماسلاو نيب ارتلاو رسولا ةنوراذ ا ةيبلا يف كرتو

 اهماسقاب نايدالا هذه لك تيار ارو ةرياغتملا ماكحالاو عورفلا نم

 يف ضراعم ريغ ينيدلا هقيرط ىف ناسنا لك يرجي دحاو دإب يف اهعورذو

 ممتجلا ىلا داع ةدابعلا نم ىبتنا اذاف اداء وأ هعورف وا هلوصأ نم ءيش

 ايازاو صئاصتخلا يف هلامي هدعاس وأ هنأ : أرب هديّؤي هب زح عم ملخاناو ىلا

 ة.قرشلا تايمصعلا عوج ىلا هتايصع عم مقنا ةعماجا ةويصلا مع اذاذ

 نطولا ةنامص ند عرشب ىح - ألا طاسإ| وا 4 مب رشملا 0- ايضا ىوطو

 ةعفنملاو نطولا حلاص يف هعم لغتشي هب زح ىلا دوعي ع كاملا نع عافدلاو

 تنكفهدشري لقاعو هرب دي ميظغ ةيانع تحت صاخلا ببرشملا قي رط نم ةماعلا



2257 
 1 رطولا نع اعافد انيدايلثأم نم م لسملا عم هنالتاق ليثار -الاو حي ميسا ى

 اذكهو .٠ ةكأملا نين 6 ةيئطولا 3 ىف هعماو 2 كلا فرشو

 بترلاىلا نمر ةيقرتو لامعالا يف 0 كنالا 4 كا ا متنا ضح
 تارادالايف ةيبرتلاو لاعالا قاش ىلع نيرغلاو رابتخالاو ةبرجتلادعب ةيلاعلا

 ةرازولا بتر ىلا ءالقعلا نمريغك مفلرا تايبصمأاهذهبو ٠ عيضاوملا ةفلتتمل
 وحرتو ةئدايم ديو باردا هل مح وأ هب زح تاوصان ميلاقالا ةنالوو ءايضقلاو

 ىعسإ يلوذلا قحاو ةءنطو || هب>حولا نع اولودت نم ريك طخضاو هتاغ ٠ نسح

 ةروصلا يرهاظ ف التخالا اذه ل ريسملا قفدملاو . هب :لةقلاؤحلا بانرحالا

 نييب وروالا ةطل# دنعو ٠ كللاو نطولا ةياقو يه ةدمتم ةباغ ىلا مجري

 ةعفنمو ريخ لكب انوروأ ىلع تداع ىنلا ةيبيلصلا بورحلا يف نييفرشلل

 ظفاحو رح نيب اباز>ا اووسفناو ةيسايسلا ةقيرظلا هذه مع اوذخا

 تزذلاو ل دتءمو فرطتمو تسلا سوسو شا ينوكو كلمو يروب#.و

 دادتمأو نطولا ظفحو أ.تا.صو ةدالأ ةأم> نا ام لصوت هلو ةيصعلك

 تددعتو لئاسولاح *نزاتدا اذ راد سالل عصي | هو موذختأأ َْف أهذوقنو هلودلاةوطس

 كلر ىلا هلاعا هيلع ين هل أدم عومجلا نأ 0 ةيحوأا ا داحتا مم ت تايصملا

 باؤثنا ىلا ما تقلا ىح أماءفأ هاعرأ ادفالا هله تقرتو ايتاغ ىلا لودولا

 مهتاودأ ةدقا|تادوكحلابنرادالا هقث تءقعو تاءصملا تاوصأب ءارزولا

 كاملا بسن مصوو ةدعامتم كلامو ةراثكا ميلاق' 2 أبتوظس تفل



 لب هثار ا طيفنن يف هلا ملمع سا رمازو كح تع عومجا رجب لو ٠ يكحللا

 اوراصف هتاياغو هئدابم اوماعو اكتم ايرجم القاع اسيئر قيرف لك ذفتا

 طيلاغالا ىلع هنوويني و تابافتنالا يف هبنودانيو هنوديّوي و هنورصني اداضعا

 سيئرلكو هءلع نوردقباملكب ةلودلل ديبّوملا هذول دادتما ىلع هنودعأساو

 مامز ىلع ضب اذأ 1 1 هنيوددمبو هر تك 0 اذأ هنوفلخي الاجر لري

 محلاب اولقلساول ميتا # نم نم عا كما / نوظفاحي مهنا نينقوم م 0

 ىنقو كفلس ل أولا اذ ةبج ىف العنق وأ أراقس أون .عوأ م | ىتح ةرادالاو

 كتظفاعمم يندبتجاف اهيل مدقنلا نم نكمتل ل اذاف ةياودلا اذك ةطقن دنع

 غي رقهفات ةيب وروأ ةلود ىرت ال اذ هو ٠ كريغ ةمعب هيلا انلصو ام ىلع

 عومج نم أشم ةيظع وق, الا ةيبوروا ةيح ف وأ قرثشلا
 3 ٠ لود

 الا ددزن ملاب وروا تايبصع هيلع امب انماع عم ميديأا تاقثالا اذه لباقم

 دارف الأ مونو داضعالاو فاخلا ةيد رت نع نايقر ثلا انلإ احر ضارعأب ارقب ةيشل

 ِخ

 ةرازولأرم 0 نالف لزع الا موس الف يمهولا فوهلاوا ةلفغلا مدر تخت

 نيس انغمب اذاو سنوتوا نثق ارعوا وأرصم وانا روط واهناتس ا الايف نالف ىلا

 هلوف 9 الا رومعل الو هنأ , الأ ١ لوقيال اينم الك أني 1 ىلوملاو لورزعما

 لوح ىرنو مظع ءالعخ وهو ايأوص مهدوسأ هأريأم اريثك ىذا هرير لبو هزكاعْلا

ًَ 

 يد بيس أهلاب مسوأ أرم رز روم أمو شلفمو ريدمو فرصٌمو لاوو ريدو لك

 0 تارادالا يف لبجلا عم ملمعتسي عاعرلاو ءاغوغلا_ نم طالخلا |
 املأ ءادع ا اذاذ ةزمهملا انا ُْف بدلا ثيع دالملا 5 توديعمش |



 دي 1

 هوس نإلابمريغ ملعف نواءفيف مزاخب هتعامج عضوو نوقباسلا درطو هبيساحب

 .تءاض اذهبو نولعفي اع ملاسال نم ىلا ىبتنلا نا موماعل هنودكتري أم

 و!ةثالث ءالقعلا دعن انرصو ءاوهالاو تاوهشلايف تعزوتو ةينطولا ةملصملا

 انذخا ةرازو لؤلخت انيأر اذاورصم يف ةثالث وا نينثاو ةناتسالا يف ةعبرا

 نيلهّوملا نيحترملا نم دجوي ال هنا انماعل رضاحلا دعب نوكي نعث نمخنو سهمن
 ىّتَح ماكحالا اييلوت ةدم ادحا ايبري ماهو نالفو نالف الا يصنملا اذهل

 الغتشمناكيذلا هلمع متبل هريسب ريسيف هبرشم نم رخ 1 مهنم دحاولا فلخب
 لاهعلاو لاعالا بيترتو تاماظنلاو مئاوللا عضوب لغتشي اذهيرز انك امئاو هب

 ةعانصلاو ةراجتلا عيسوت ُثي ىعسيو اهريغو هتموكح نبي قئالعلا ماكحاو

 مدهيف اب رشم هفلاخي نم هفلخيو لزعي هلم مثد نأ لبقو ةلهس قرظب ةعارزلاو
 يسشنت لاععا ثادحاب هتاراجم يف ذخ ايو هماظن ريغي وهمكحا ام دسفيو هائبام

 ىلع هريغ يف أبو لزعي هلمع مث نا لبقو هقباس هب لغتشا اب لغتشيو هيلا
 نكمو داسفلا اهيف رثكو قرشلا كلام تلتخاربسلا اذهبو ٠ ةقيرطلا هذه
 اوفاخو ,هدالب لهانم ادحا اوبري مل نءذلا ءاسّؤرلا نم هالخدلاو بناجالا
 ديوي اياعرلا ةنتف مهيقي ليخدلا مادختسا نا اونظو مموق نم ءالقعلا نم

 لاععاب ملاعا انلباق اذا اننكلو بئاصملاب مُواخ مزنم اورثك اذ مسيف متوظس

 مهرادهاب ةيظع ما ةيلؤسم اولمحت دقو مظع ءاطخيف مهاندجو ايوروالاجر
 اوذخاف قرشلا لاجر يف ترس ةباشملا نالا ىرن ائناو ٠ حالصالا قرط

 عمج مي اوعسو شحوتلاو ةيجمحلا مسأ نم نورذغي هب ايف ابوروا نوك امي

 ميمملو سوفنلا بيذبتو مئانصلاو مولعلا سرادم تفل ثايعمجلا دقعو متياك
 هييييع



 دك

 ملاعأ هو ءاع كك ا أر ذازمما مدعو قره هللا ىلع م اب عمم <لو ىادالا

 ل :نا ذب الف ٠ 9 دعقملا ندب ىرأي> هو م مزعقنو م يعل مايالا لارتال

 هودعاسو هوناعا ةرازو هيلاثتدنسا اذافهلانومجري ب ردم ريزوةيبصعلكل

 ةيجراخلاو ةيلخادلا هلاعا كلذب اووقيل م وكحلا ملاعلا يفهجلاءتو هئدابم ادب و

 هلاعا مفرب هوضراعو ىرخأألا تامبصعلا ىلا اومضنا مسمعدابم فلاخ اذاف
 اهالودب و ةفيظولا نع ىلختن وأ هتبجو ريغي ىتح ريمالا وا كأالملا ىلا ةلتخلا

 ةيناثلا ةيبصعلا ةيقارم تحت ىرخأ ةيبصع هدبّوت اضيا نطو ادبم هلرخ
 ىبزح لاعب ايندلا كلام اوللخت_-ريذلا زيلكتالا دالب يف لصاحوه اك
 فالتخا مم : ةيكلملا ةجولا ديحوت يف اهريس ماكحاو نيظفاحماو رارحالا
 ها رصمو ةئاتسالان معن ٠ يعامجالا دصقملا ىلا ةيدّؤملا لئاسولا
 لصاح وهام رثكاب ةموكملا عسوتل ١ الو يغذي ام راكفالا ةيرحو باتنالل

 5 طظفح هثياغ يىلود ىنطو ادبم ىلع ةمالا تءمجا اذا كلو ناللا

 هماكحال خوضرلاو هيلا عوضخلا ىلع اهعامجا تدقعو ىلعالا ريمالا كلل
 اهتازعتظب رو اهيف هثبي يذلا ماظنلا ظفحو هدصاةمديضعتو هئدابم دي أتو

 || اهدايقناب ادضعم ةمالا داحتاب اديّوم همكح ةصنمىفهدوجوو هزكرم ظفح ىلع

 يطعت نرا اهنكما ةرشاعملاو ةطلاخلا نسحو نمألا نم هاري ا. ارورسم
 ةين لاصب ةقئلاو داحتالا اذه ىلع داّتعالا نم آنا ءارمالا نم ةعاجل

 هلاعا نع هتيبصع ىدي نبب لوئسم هنا مهنم ريزولا لع اذاف تايدصعلا

 ةمدخلا هيمح ريزولا يف ت تعبنا ممسيئر لاعا بقرب مريع نا نوري مهو

 لك ىلع هيهيبنتو هلاعا ثحيو هت:بقارم يف هتببصع راكفا تّوقثو ةينطولا

 حاسب



 دل غ1 4

 1 ينامالا ١ هبصنم نم هطوةس بجوي وا هيلع مالي وا هب ذخاوي ام

 سيسي انأدب اذا اننكلو انرصع يف امات اهيلا لوصولاب قشن ال انك ناو

 ىلع اندعب نم ءاج انيوملا كلذ ىلع انيرجو تايبصملا صيصختو ةئدابلا
 نكمي ال بازحالاو تايبصعلا هذهو - هيف اب مايقلا الا هفلكي ال ماظن
 نوفاخي مف دالبلا ف م اونفد نيذلا نيينطولا نم الاأ 3

 فرشلاو ينطولا دلل ماظعل ةظفاحلا روبقلا كلت ءابرغلا ليخ طن نا
 9 كرتلا نم 0 0 ةيلعلا ةلودلا دالب لثم ىنف يللا

 نم نوكتل ساوتورث ا رلاو شكا ارم لثم يفونمرالاو درحلاو س كر و

 0 ارسالاو طابقالاو نيهلسملا نم نوكتل رصم لثم ٍيفو نييقيرفالاو

 نم تايبصعلا نوكتت اذكهو دركلاو سرفلا نم نوكتل ناربط لثم ىفو

 بصانم سيدقل ىلع عامجا دقع الوا مهئازع نودعيو نطو لك لها
 ريمالا وا كلملا ظفح قيرط يف مهب ينسي نوف نوذحبا مث ءارمالاو كولملا

 ركذ نم يبع مهب الو ٠ ةسدقملا هقوقح نم قح يا سمو ام لك نم

 بورحو نتف بازحا وا داسفا تايصع دارملا نا بازحالاو تادصعلا

 ةعطق يف انك ناو ابورو' لودب نوطاحم اننال نونجلا ضحم كلذ ناف

 نيحتاسو نيرجت نييبورالاب هكلامو قرشلا دالب تالتما دنو ةيقرش

 ةحارلاو نمألا ىلع ةظفاحملاب يضاقلا طالتخالا اذه عمو ًاعانصو نيبلءمو

 لودعلاب مهيلع يضقي هلها لظعمة ملك فالتخاو قرشلا كلام قارتفا ناف

 قافتالاهتابقع ماحتثا ىلع نوردقال هيب روأ برح ىف معك وأ هنف لك نع

 هيبرحلا داوملاو تادعملا دتف عم ةيق رشلمكلام فالتخاومهلع أب وروا كلام



- 

 ةئتفل مدجتلا روصت لاحتسا انم ءالقعلا نبعا نيب ًاموسرم كلذ ناك اذاو

 ٠ ةيادملا قرط ذاغتا يف ابوروال انناراج مف نيعتو ةيب وروا ةلود ةسكاعمل وا

 تالختوانب ولق هتبحم تنكس ريماىدب نيب نيب رصملا رشاعم نحنو اصوصخ

 ىسنن ال اننكلو ةرينملا هراكفاو ةيلاعلا هتمعب انلانآ تقلعتو انتاوذ ءازجا

 ةفرعمل انليصوتو اندملدم م دقن د ىعسل هجظع ةلود ةيئارم تحت اننا

 اندالب ءاحنا يف ةيبوروالا ميلاعتلا رشن ىف اهدهج لذبتو ةينطولا انقوقح

 نرم اريثك انوماعو ةيئدملا ىلا انولصوا مرناب اهؤالكوو اهاارزو ربو |

 زيزعلا 04 ويدخ قوم ةبلاطملل انوهبنوابلهجن انك يتلا حالصالا قرط

 3 ةسيفنلا مولعلا هذهب المعف مماجلاو راكفالا ةبرح قرط ىلا انودشراو

 ارمشب !مماما رهاظتلاب اهيعس لباقن نا ىغبني اهلاجرب ةادتقاو اهحتاصنل

 0 :رصملا انتايبصعو ةينطولا انتاشن, لودلا نيب اهرفش نوكمل اهماعتا

 ظ ىلع تيقب ناف الاو تفوو تدعو منا ياورالا يندملا م اعلا ماعلا لعيلو ملذعأو

 فترييراع بوث انسباو هبحنال امل ةلع انك اندعاقل ىلع ايقب و اهدابتجا

 ١ عابطلا نبجو قالخالا داسفب انيمرتو !نعكبت انلةبقارملا ةلودلا تحيكاو مالا

 نييقرشلاو اصوصخ نبي رصملا رشاعم انيلعف ٠ عارتخالا ىلع رادتقالا مدعو

 بومو مهراس ةيفيكو مطبأورو اب وروأ بازحا قرظ ٍق ثمي' نا امومع

 تانكسلاو تاكرحلا يف لادتعاو فيظل ريس مهدلقنو هيف ره ام ىلع مرارمتسا

 هابتنالاو ءالزنلاو سناجالا قوقح ىلع الاودين نسسحو ودمللا موز عم

 دلتو هلاعا ردت دئارج قيرف لكل كتل :او ءارجأألا نتفو ءالخدلا سن ' أس دلل

 ارنا امم هذاا يجي ام ىلع هببنتو دئارجلا ةقب سئاند هل نيبتو هلاوقا
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 ثيحب هئالقع ءارأ وا بزحهلا لاعا عومجم نعاهراكفا ةذخا احلاص

 نولتب اهبزح ماما نولتل الو لاو>الا لوب هنع لّومتت ال ابرشم مزلت

 يف دئارخلا نم اهريغل ةداضم نوكت نا اهصاصتخا .لرم مزلي الو عماطملا

 بابأ لاذقأ ابتدرأ همو راكفالا سرادم دئارجلا ناف اهيف يسكب ام لك

 ةماعلا تالافملا يف دئارجلا يراجتو اهب زح ؛ئدابم ىلع ظفاحت امناو يبدالا لعتلا

 لاقي ام لك تذخاو دئارجلاو بازحالا تكرت اذا الاو' ةعفانلا راكفالاو

 اليس ىرجم لوك سناسدلا نم هتمحت امو هردصم يف ثمحب ريغ نم لوبقلاب

 نكتلو رعشت ال و ابوروا كارشا يف تءقووةيبنجالا ةيدوالاىلا ينطولا

 تانسحملا اخ نب رئاطلا نم ةظوفحم :د-اذل' راكفالا يوذ نم ة روطم مماهلا

 هفاقعمسا ىف فاتخي ال سيارب ةةلعتم ضغاتلا اولذافختا نك ةنوصم ةبوروالا

 ابيف ىوتساوةيندملات مع دن ان وروا تلاق كلذ انلعف نا انناف نانثا ةسايرلا

 ابوروا تايصعو قرشلا تاتشا
 كلا“ الا

 ةغللا باب

 ءاقلرالاو زعلا نم هيلع تناك امو ةيبرعلا ةغللا يف انثح اننا انل مدقل

 نيدلا راشتنا دعب هيلا تراص امو ءاطللاو ءالخدلا نم برعلا ولخ مايا

 اهب قطنلا برعاا ريغ ىلع زعف تاغللا نم ريثك ىلع اهتطلسو يئالسالا

 اوفرحم قطنلا ىلع مهدوعت مدعو موفورح نيبو اهفورح جراخم نيب نيابتلل
 ةياعلا ةنلي ءايلا ةعيرادلا ةنالا نقدي سالو انتسكو تانلكلا شع

 فلو
 ااا ا



 يا

 مامأ رمأف يدلسالا نيءدلا روصع .ل1رم لولا نرقلا نم كلذ ًادجاو

 نحالل مجري هب يعانصنوناق عضوب هنعهللا ىضر بلا م ىبانب ىلعان ديس نينمأملا

 كلذ انمدق اك الو ايف تكلا نونودي ءاهاعلا ذخاو ةحيحصل ١ ةفالا ىلا

 راشتنا انيارو كلذ ىلا ثمبلا انب ىبتنا امدنعو ءاشنالاو ةغالا ةلاقم يف

 بورحلاب ملاغتشاو مولعلا بناج تيس قرشلا كولم ريصقل ببسب ةيمالا
 ةديرج مف ىلع انمزع فراعملا نم ةمالا مدقي اع ةيجراخلاو ةيلخادلا

 لهاجلا يماعلا هب ل و ةجرادلا ةغللاب ريصق لصف ىلع لمتشل ةيبيذهم
 ءالكحاا عامس ىلا رمالا هب ٌرجنيف اهتبمم ىلا تكلا عامس ةها ك نم

 ةيذاجلا ةوقلا هنا انبار يذلا اذهو.٠ ع صل ريغ ةباتكمزلي ال كانهو ميدصلا

 انردصاو تيكبتلاو تيكتما ةديرج ان اشنافكاذ ذا ةذللا ىلاراكقالا ليوحت

 هنس ويلوي  قفاوملا ١554 ةنس سجر ١١ دحالا موي اهنم لوالا ددعلا

 ميلست ةغللا ةعاضا » نأونع تحن الصف اندتك ابنم يناثلا ددعلا يفو 8

 لدابت ةلاسرب ليمُش يدنفا نيما بتاكلا لضافلا هيف انضراعف « تاذإ
 1ظظ010111 : ىثنلا لضافلا نم لك اهببسب هعم لادحل

 _:راكو يوالملا يدنفا ريهاربا غيلبلا لضافلاو يبس

 مهواعد يف رظنلاب لادجلا لصف يف انذخا انكو يرصملا لشافلاب نونعب
 دعب رهزالا ةديرج انيأر نالاو ٠ مناوم تضرعو لاوحا تلاحن مهنيهارب و

 تراص .مولعلا راد رظا مسحب اربا عرابلا لضافلا مساب تنك نا ١

 ةسدنملا يف عابلا لوطب روهشلا يزيلكتألا | سكركلي و ميلو رتسملا م

 بولك يف اي بطخ هنا قبس ةبطخب اهحتتثا دقو لاعالا 8 1



 د

 ممل عنام الو عارتخالا ةوق مهيف دجوت ال نيبرصملا نا اهادّوم ةيكبزالا
 ةخالا لاعتسا تمتحو راكفالا تلوحت اذا هناو ةئيحصل | ةيبرعلا ةغالا الا

 نا نيبرصملا نكما سيردتلاو ةيماعلا فيل اتلاو تابطاخملا يف ةجرادلا
 يدنفإ نيما ةلاسر ىلا انعجرف عوضوملا اذه يف مالكلا لاطاو اوعرتخي
 تس ناف راصتخالاب ود ابيف لاق دقو ةحرابلاب ةليللا هبشا امانلقو ليمش

 « ينابملاويناعملا ةعساو ظافلالا ةمات تناك امبم اهتغل نادقف ةما لك ف ءدن

 فعضلاب دارملا نا مهفن انئكلو رهزالا اهلثب حرصب مل ةعيحص ةرابع هذهو
 ةوقلا فعصنال ريغلاب أ ةمرك نكي ولو اهنا ولو اهتغل ىلع ظنحتلا نع ةمالا فعد
 اشطب اهنم دشاو ةوق اهنم لفعا مال تعضخ معا نم كف اهعايضو ةكللل

 سرفلاوكرتلاك كلملا ةزعو لالقمسالا ىلا اهتثعبف اهتنل ىلع هظفاحم تيقبو

 اوامعتساو مهتغل اوكرت ولو راغلبلاو لاغتروبلاو اينامورو اينابساو نانويلاو
 | مث ةدحاو ةما عومجلا راصو ةبلغتملا ةيسنجلاب اوسنجتو تنال ةكاحلا ةغللا

 ءاتبلا لوط طئاسو امل نوكي دق تاغالا ضعب نا. ىلع » كلذ دعب لاق
 هبشا يبف اهيلا يونيدلاو ينيدلا ملاعلا راقتفاو ةلياجلا فيلاتلا نم اهيف ال

 يتلا يه م ةيبرعلا هغللا الا ةرابعلا هدهب درب مو “تيم ةروص يف يب
 فيرشلا تارقلا اهب لزنو ماعلا راطقا ميمج يف فيلاتلا اهب ترشتتا
 ىادلا وبف نيلسملا رشاءم انل ىظعلا ةححلاو ىربكحلا بالا وه يذلا

 .اهتئاما يف عاس فلل براحم لكك دوصقملا وهو ةحيحصلا ةيبرعلا ةغللا ةايحل
 ةيبنجالا تاذالا ةبلغ هب ديري تيم ةروص ميس ىجب هبشا يبف هلونو
 اذلو تافلّوملاو تارطاخلا ضعب يف اهلاعتساو هيبرعلاراطق الا يف أهدادتماو



 يا
 اذا ينموأت نأ كلل سيا داضال يصعتملا خالا هما اذاف » كلذ دعب لاق

 وهو « مدقتلا بلط ىلءعروطغم ناسنالا نا ٍلعت تناو اهريغ ىلا يتغل ا

 ليج الا نوك اهكرتي ءيش هبيصي ال هنال ةيبرعلا كرت ىلع همول أ ال ىناذ قد

 مولأ امنأو ائيش هادّؤم 9 دقفي مل تاغللا ميم هتقرابو ةينانومأ| هغللاب لزن

 ميصفاب سرت وأ يذلا نارقلا ىسنيف اهايا هيسني ًانواهت هتفل يف نوابتي اءاسم

 هتغالب تءءامضاو ىتاك يا امئءاشن ا ىلع ردي دك ةرايع هاجل ةيدنحا ةفل

 تافدارتملاو هيباشتإاو تاراعتسالاو ةيعمدبلا عاون : الا .يىرم هيقامو ةيبرعلا

 لاسرالاو مجسسلاو صيصختلاو ييمعتلاو قالطالاو دييقتلاو تاكرتشالاو

 ةلوهسو لاو ةقرو ميملتااو ضي رع ءااو بانطالاو زاجيالاو رايغالاو فذحلاو
 الا ةغلة ١ ةمجرت يف هدوجو نأتال ام كلذ ريغو تسيكرتلا ةبارف ارغو ظفألا

 اهريغو ةيزيلكن الا ىلا ةمجرتملا 2 أ يف موأم وه 3 فيخت ريبعتو فاكتب

 هتلاسر يف لضافلاراشا مث اقاظم ٠يش يف يبرعلا نارقلا مم بسانعيال ام

 بهذا » لاق ثيح انهم ةيقرشلا مالا روماب نيكاقلا اهي تكبب نيتبضق ىلا

 بتاكلاو يداضلا يئاكلارجْؤي كير ظناو انراجترك ارمو انماكحا رئاود ىلا

 هضرعاو كرمع هيف فرصاو اداض هلك هلعجاو ًاباتك كلل فلا مع ٠ يللادلا

 كرت سجوت ال ىلوالا ةيضقلاف « جاور نم كتءاضبل ام ىرتف كموف ىلع

 احلا اًءئاو ايوروا عم ةرجتم الو ةموكملا رئاود يف اك تسيل ةمالا نال ةنلل

 نا لدن ماكحلا ضعب فرصت ءوس ةيدن>الا ثاغللا 9 ىلا ةمالا ضعب

 وا انلماعيل نتف مله اناظيتساو اًراتا اندالب ىلا لقتنملا يبوروالا فاكتب

 هذوفن ىلع هدعاسو يبوروالا مدخيأ ةمالا ضعب ,ه اوماع اسهب انبطاخي
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 اويحأ نيذلا تكبب نا لضافلا اذهل قدف انيف هتفل قاطن عاستاب

 تالا !ةماعتو ضرف و ا:كحلو ١ دالملا هغأ ةنامأب بتناجالا ةغل

 سنذجأو نيدللا ءاقل ةيعرغأأو ةءاصالا انمولعو أنليد بتك فو امءلهاو

 تاللماءملا ىف ال ةرورضلا ف | معتسالا ة.نحالا ةغللا رضت ال كانهو اهئاقس

 ةذللا هتل اورظضا مناف كرتلل ميعوضخ مايا نانويلا نم ناك © تاطازخاو

 ةأ : 1 ةيسن+ »ط حورااو ةييدلا هييصملا تغب اهتساردو هينيدللا منك

 اوناك ولو لالقئسالا زعىلا ةيعباتاا لذ نم اوجرخم ةصرفلا تةاج ىتح هغللا
1 - 

 اهم موتغل اوادبتسا يتلا ةغالا كب نيماسم اك ارا اوراصل اسار موتغل اوكرت

 ال لي غالا ناف مهتغل ىلا نانودلا ةحاح نم دّشا ان:ءل ىلا ةينيدلا ا:ةحاحو
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 تزول ىرخ ١ ةغاب مجرتوا نارقلاو لصالا اواوانت 5 هولوانت مهتغل ريغب مجرت

 اصوصخ نو رصملا نأ نع الضف انمدق (5 هتوظنمو هموهفم ءادا نع ةمحرتلا

 لمت 1م يسن الو مهريغ ةغا ىلأ ةماعلا موتك اومجرتي امومع نيماسملاو

 اوبتكو مهتغل ىلا ةثيدحلا مولعلا بتك اومجرت لب ةياصالا هتغل ةيبنجالا

 هلا 25 ةميحصلا ةغللاو 6 مكزهو مرتاياكحو مهدئارجو مييتك ابي

 مدعلةيملا ىف ةحرادلا ةغللاو ةمالأ هالوع نم ماعلاو صاخلا سب الامد

 نا» لضافلا لاق م ةغا الب ناومحلا اهيضقي ىنلا تارورضلا ريغ يف املاهتسا

 اودازف ةيمانلا مالا زك ارم ىلا ىنعمو اظفل تيبن دق | رهن يتلا انئافلوم
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 هم مالا كلت ف ة.ح يب ةريشك اروما ابملع
 مع أمام :تادسال كأ ل:

 تام ىو ناللا ابءهفد نم دوجو مدع أممهو طاللغا املك انيتكف زينا هةوص

 ماقو براجتلا هتربظا ا وسن دق اريثك نا اهنمو ٠ اهيناعم فرعي ناك نم

بو مدع تت لح يتلا ةب رهوجلا تادايزأ| ابنمو 1 همأقم هربغ
 أ_متفرعم 

 هناقلاو ةيبرعلا انلغل هماعت دعب الا ابمهفي مل يواسنرفلاو يزيلكتالا نا ركني

 اجرا نرم ةيبرعلا تاهاكلاب قطني نا هيلع لامتسا الاو اهدعاوق ةفرعم

 الفا هتغل ىلا اهيف ام لنيل انئغل لع ىنحاللا ناك اذاف اهانعم مهف نغ الضف

 انلغل يناعم مف ىلع ردي ىبنجالا ناك اذاو اندنعام ىلع ةظفاولل امماعتن

م نو انثاملع تافلّوم موف ىلع ردع كفا هنع ةيننحأ ىو
 أماو , متر تع ن

 اهنال ةدساف ممولع نوكت نا مزايف يثكلا هذه نءالا مولعلا كلت اوذلا

 ٠ املاغةرعملا ب جوسي حدملاو محدم هنكلو ابيف باوصال طيلاغا نم ةذوخأم

لا باعصار دك الا انأف مو. راعب ىشو أهرىجص مهن ليق ناف
 يحصل ىلع ةغا

 مر لراك نم تام لق هلوذ أمأو . مهروع نم امتايكرم قردأ مهو موهبتك

افلوميف لعف 01 امنع لقنلاو أمم ذخالاو تافلؤملا كلت ينام م ىلعرادتقا
 هت

 مولعلا كلت ملعتب نومئادلاءاماعلاف ةبب رعلامولعلا عيمجب لغتش هريغ هنوك عمةيبرعلا

 كاذب دبشي رساو>و حو رش باتك لك ىلع مو ةفرعملا نح اهنوفرعيأهتسار 2و

 تاما ينل امولعلا نا ىلع د ن الا ىلا ىمالسالا لوالا نرقلا نم فلا يتلابتكلا ||
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 اههجرت دق برغأ ىف نامتساو ١ مهريغو هوا رو سطلاك قرشلا يف :

 مولعلا بيف ترق ةي رصملا سرادملا هذبهف مرسم رادم يفاهو ًأرقو منخل ىلا نويقرشا

 ريغش و انوروا يف بنك امم + يَ امش ملو ةمجرتملاو ةدصالا ةثي دل اوةمدقلا

 ةيزيلكتالا وا ةيواسنرفلا ةفللا ىلا ةيبرعلا ةفالا نم سيردتلاةيفيك
 ام ردقب اللا نكي الل ة ةئقوم :ًاشن ضو ةكسلا هزوة|الا مواعلا 5-دئ َْق

 ايف يه يتلا سرادملا ىلع ملاوما نوفرصي يتلا مهتغل ةأيحب نوي رصملا بأاط
 الو اهرد سرادملا ىلع قاب م ينجالا ْنأو ضرأعءم كالذ ىف يضرم الو

 نا هلوة امآأ سيردتلا ىناهيانل ةجاح ال يتلا هتغل اذيلع متحي ىتح ارائيد

 ة؛بىلاو ءايميكلاو ديلاوملاو بطلا بتك كلذب ديري حلا غن دقاهنم اريثك
 5 ريب رصملا انلاحر نأ عدقتو ا ةملالا وأ ة هةمع رشلا مولعلا بن .؟ لا أهردغو

 4 ةيرهوذلا تاداب ا أمتمو هلوذ أم أمأو ٠ ةم رعلا ىلا 9 تادحلا كلأت اومح رت

 تاندحلا نأو اهريغ لاهت ساو امرت مارب ١ لصا ف نعطي ذيل هناف

 د عراخملا اهل هعضو ىذلا 6 2-3 اهلل 6 ْق لمعت -

 اهمصو تاثدحلا ءامسا اهيقلت ف ةيبرعلا ةغللا كش هريغو رتمو رابلاو فارءةنوفلاو
 رخافتم ةغل عا هي تاث اماه باعت الف تاغللا ميج كح اهتاهعم يفام ىلا

 ابلكا ماقيربا رجتأ تناو ىخا اي لاملا كال نيا نمو » ثالذ دعب لاق متاهب
 ال ىتلا اهن غو ةغللا هذه كرتل نا كب ردجا و أما ةدوملا اهتلدب و .ثمعلا

 زاخو هيلع ديدمالا عونبو بمنو يف دس نأشلا ةطح ىوس كديفت

 دارا ام هنا كش الو « ةلا كتباتك تحارابي تبعك نا اهربغ كسفنل

 عفارتيو مكتيو هتدي رجو هبتك بتكي هناف دجلا ةروص يف لزحلا الا كلذب
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 عمو اهب قزترب, وه لب عاج الو بصن الو بعت هكردي مو هيبرعلا هغللاب ا

 ابتك بتكو ل هناف ةيشاعم ةدئاف هدفت ل ةيبنجالا تاغللا نم اريغك هماعت
 متفرعم مدعل دحأ اهارتشا ام نييروسلاو نييرصملا نيب اهرشنو !,. دئارج وا

 ةمجلا ىتكلاو تافاّوولا نم اهيف اع تدسكل ابوروا ابلسرا ولو ةغللا كلت

 نم نولوالا هيلع ناك ام ىلع هراقب ناكل لزملا ىلع همالك لمحن م ولف
 نيب هتربشو ةدوملا اتلدبو ثعلا اهلكا هلوتا اضقان يبرعلاب لماعتلاو ريرحتا
 ةيبرعلا هتباتكالا اهيلا هلصوا ام لضفلاو ةحاصفلاو فيلاتلاب برعلا ءانبا

 لادا ٍ الوهج لزي مو هموق نبي هردق تمفر يتلا يه ةيبرعلا | ةفالاف
 نأشلا طح' هاوعد تناك د حلا اذهل هن أش تمفر ةغللا تناك ًاذاو اهلها ةغل لمت

 يف نا معن كلذ دعب لاق مت * عيضاومل سلقب هكفتب حزام ىوعد اهبس

 ظافلالا يف ال يناعملا يف ةمئاق ةقحلا ةينطولانا الا ةينطوو ةذل ةيلوفطلا هنأ

 ةمالاىلا تافنلالاو ةبوستلاو لدعلا ماكحاو دارفالا قوقح ةنايص يف ينعا

 * يش ىل ك انيلع ناه كلذانتئيهتلعفاذاف هريغانينبلا زبخ ءاطعا مدعو اهتفلو
 هل ادصقم تناكول ةرابعلا هذه ىلبحا ام «دراب ديدح يف برضت تناف الاو
 ةنايص مدع لوالا نيرماب ةيقرشلا تاموكحلا بيعي هناف لئاسو اهمدقن امو
 رييغتو ةديدجلا ماعلا ةئيبب عقدنأ اذهو ةيوستلاو لدعلا ماكحاو قوقحلا
 ينانلاو اهريغ نع ًالضف ابوروا هاضرت ام ىلا تارادالاو ءاكحالا روص

 هقفاون نحنو مهريغ ىلا نينبلازبخ'اطعامدعو اهتغلوةمالا ىلا تافتلالا مدع
 نم ذيماتلل لقن ةيبدجا ةغل ىلا دالبلا ةغل 'نم ملمتلا لقن ناف' كلذ ىلع

 يتلا ملأوم أ مهفراعمل تولذبي نيبرصملا نا بحجلاو اهم نيدلاو ةيسنجلا
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 3 توبا ُْق 0 راكم امولصح

 وحالف 5 ةينجا ا نم نيب مدختسيم املا ةيدجالا
 نزاخلا في ًآلاتحا دجوت نونفلا هذه يف ةيبرعلا بتكلاو اهءاوعو رصم
 ىرناب فراعملا لوقت اذاموىرخا ةغلب اهريغ ءارشو اهكرتل انئجلل ةرورمن ياذ
 لام نم اهيلع قذني سرادس مالا يرسملا يويدحلا بانجلا اهل لاف اذا

 ىأرتنو انءاتما 5 وأ 0 5 انعفت مف انئانا ىلع انلايمأ ىسنت ا 1 ء

 ال اهنمكلبتسيوا ايف فرصي ابةيوكملانويدنمرسق ددسيف ةيواذ سرادملا
 قح قملاف ا دحاو ًاهرد اهيف قفني ال ىنجالانا انلع دعب باوجلا اميردن [

 ىلا انوعدت رهزالا هديرح انبار امدنع لملا لوط عم لضافلا ةرضح عم

 لضافللف مالا نيب ةبوجعا هب ريصنو انهوجو هب دوسنو انتبقاع هب هوم .
 ينثنو تضم هنس ةرشع ىدحا نم هيلأ انهن أم ىلع وكشلا يدنفا ليت

 ناك نا دعب ابوروأ رارسا نم رس ىلع نييرصملا تعلطاو لفاغلا_تيبنو
 ىلع قرشلا يف ابوروا دصاقم يف ثمحباب نولغتشملا ءالقملا الا هفرعب ال
 ايوروا ةأاءد نم فولا هيما يرام نيقيلا ع زمن اننا

 نارقلا جر دقلو ةعمأس أ اذا أاودحو أم نارفلا ةغل تسمع هنأ لاهسال

 كالذ دفن ف هب نيذخالا نيب امم هلاعتسصا دصقب ةمسرافلاو ةيزيلكنالاب

 فل
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 انبلكت اذا رصحلا نع لجت يتلا انبتكب عنصن اذامونومجرتملا عجن الو ايش
 بتكحت مل اذانو ٠ غرافلا ءالكلاب اهمجرتن ما اهقرحنا ةيماعلا ةتيملا ةغللا

 يلا ةدئافل ًاممعن مهدنع ةحرادلا ةئللاب مدئارجو ةيماعلا موبتك زيلكتالا

 ةغللاب نارقلا اًدورق اذا نيبرصملا نا ىرت لهو رصم يف اهمممن نا ديرت

 مزنم منو دعب ما نوماسملا منع ىضريا اهريغ نا.سو اهلابعتسا دنع هيماعلا

 لعافلل جرخم رف هلبق ام ىلع هيدقن وأ هنم فرح رييغت نأ نودقتعي مهو

 بالا اذه ملل عرتخاف نيماسملا ريتخي نأ دصق رهزالا نا نظا ٠ نيدلا نم

 ىاراذا ىتح ةينيدلا ملوصال مههبنتو مهتغل بح يف ممدق خوسر ىربل

 عمات يف مهلع عنشو مهتكبو ممذ هعارتخال اناسحتساو هراكقال اليم مهنم
 لفالو مهنطو قح الو متيسنج ردق نوفرعي ال موق مهنأ لاثو ابوروا
  لردرصملا همذ امأ ١ نيد الو مث ةغل ال لمح مهف مهنيد فرش الو مهتغل

 رماف قحلا ملوق م دعو ممادقا مدعو موتأبن مدعو عارتخالا لع مردف مدعب

 نم لجر نم هلثم ععسن نا انيلع زعي نكلو نييبوروالا نم هعامم اندوعت
 ريال بيحتو هيندللا ىلا ميقرتو نييرصملا بذبت نا ديرت ةلود لاجر
 هنه متشلا اذه لثم رودص ناف هيلا موعدت وا مل همدد:' لمع لك يف

 4 هممت اب 'ريغ مزتنف مهو ظعولاو مصنل | نم 'هعمسل ام نا ىلع انلد امبر

 الب اع مجري نا هوجرتف عادلا نع اديعب ةمهنأا نم اًنيرب ناك ارو

 هلاجر باعتا مضي ةميبقل | يجاهالا هذه لثبب هناف اضغب نيبرصملا بولق
 نإللاو قفرلاب مهلا نييرصلا بذج يف مدهج اولذب مناف نينس رشع
 ةيمالسالا دئاوعلاو بادالا ىلع ةظفاحلاو قوقحلا ةاعارمو ةلماعملا نسحو

 ا و وو ل يي 17 يعل طال اج تساوت تان ٠ نسم تا اساسا ل سلط سس وس رجلا ع بج ب عب ج زف بببببجمم رايب نبرة 700ج اتا 0سرس: ساس سنار حس يورو وت روت وحس
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 ًابالجتسا ءاهجولاو ءارمالاو نايعالا اولخادو مناصلاو حالفلا اوعناصو ةيقرشلاو

 ةعفنم ال ام يدعتلاو قوتعلل ويغلا ىلس هثدحي يذلا روذنال اعفدو ميولق

 انتديرج نأش نم تسيب ةيسايس رومال انم اضرعت كلذب هركذن مو هيف
 اذهل دوعنسو ىرخا ةيماع ةديرج رظانت ةيماع ةديرج ناسلب هانيدان امناو
 ىلاعت هللا هاش نا ةدالا اندادعا ىف ىرخا ةرابعب عوضوملا

 بدئارملا ءاصحا #000
 درو ام يسحب كلذو ةيجنرفأو ةيبرع ةيلحلا دئارجلا ءاصحا ىلع اذفقو

 نمو ٠٠٠١ ديّوملا نم عبطي هنا اع ذا كلذ هيرحن نيح تاءوبطملا 08

 غ+* ةسورحلا نمو ٠٠١ ةءارزاا نمو ١/ لالحلا نمو "الاله مارهالا

 رافلا نمو ١٠٠٠١ فطتققملا نمو 466 ماقملا نمو ه4 حالفلأ نمو

 ذامسالا نمو+١٠8 فارغلتأا نمو ؛؟ ؛روفسوبلا نمو ؛*8تزاغلا نمو ؛*؟

 ىتفلاوحاهتلا ىترمو بادالاو رورسلاوداحتالاو نطولاو لنل|لفغادقو ١؟ 6

 ةيطيقلا ةرشنلاو 1 احللاو قوقحلاودئارفلاو ةاتفلاوناةسبلاو موظنملاوحوصنلاو

 مئاقولاو فئاطللاوداشرل اوتاقوالاةصرفو هةلوحت لبق رهزالاو ةيايجنالاةرشنلاو

 نالولدب عبظياعال ةظسوبلاقيرطب لسرباعورفءاصحالا اذهاما دئاوذلاو ةيرصملا
 عزوي ور صميمييب ديّولاو ءاصحالا لخدتلوةي ردنكساب ةريبك ةيكممدبي مارهالا
 لسري ناك ذاتسالاو ءاصحالا لخدت ملو ةنعسل ةئاعبرالا قوف هيكرتشم ىلع

 ةعسو ةلايممحو افلا لسري نالا وهو ءاصحالا تقو ةظسوبلا ىلاردقلا كاذ
 ةءابللو 110 رصمب ةعابلل ىطعيو +55 رصمب ناكرتشملا ىلع عزاوي و ةظسوبلاب
 ىلءريفك ددعل هنأو ؟5؟ 8 نالا هنم عزوي أم عومجمل 6 ةبردنكساب
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 قوف ةسو رحنا نم عيطي هنأ لعنو فصنو ربشا ةعب را نالا أهرم هدي رح

 ةرثكو ٠ كلذك نطولاو باد الا نرمو فالا قوف ليثلا نمو ةئافاغلا
 ةيرصملا ةمالا مدقل ىلع ليلد اهنم ةرداصلا دادعالا ذ 0 مم دئئارحلا

 تارضحل ءانفلا مدقب ذاتسالاف اهيف ةينطولا ةايحلاو ملا حور ثامبناو

 مهتم دخ ىلع ابتيعباتو اهتحمل فالثخا ىلع دئارجلا هذه ير رحم لضاف الا

 0 فني أم ةباتك يف يلابللا ,مرهسو بادالا قاطن موعيسوتو راكفالا

 ة.الا وجري م ميضاوملاو ريبعتلا فالتخا راكف الا قرت قيرط ىلا دشري و

 ةفيظو ةايحل :دام نوكنل ةدعاسملا دي دقو لوبقلاب ةمدخلا هذه ىقلتل نا
 مهلع زعي الو يبدألا ميلعتلاو ينلعلا سيردقلا ةفيظو ىه يتلا ءاشنالا
 بادالاو مولعلا نم ريك يف قفنب لاما نم ليت

 ةيريخلا لونلا ةسردم

 ةيعمج اهتسسا رمخاحلا تقولا نابش نم ةبنطولا لامعالا ةروكاب يه
 راهطالا ةلالس ليصالا فرشلاو لهزالا دهلا يذ ةيانعو ةمهب ةيربخلا لبتلا
 فرشلاو ةداعسلا عرف ىعسو ةيزعب ادضعم اشار بئار دمحم دسلا نيبيطلا

 . ةطبترم قيدص كب فسوي ةرضح هباد او هفراعمب هت دجم نازنم خذابلا
 ةطاحم دمحم يدنفا دومحم هيبنلا عرابلا دجاملا لضافلا ةيزعب ةميزعلا هذح

 لوقلا فيوست اوهظق نيذلا ماركلا ةيعمجلا هأضعا تاهحود محلا هذه

 يف هركذ دلخيو هيلع نودمحي يريخ لمح ىلا عماجلا اوقبسو لعفلا فيس
 هةضرعو ةساردلا نوناق تبئر ىتحا,مزع نع ةيعمجلا هذه تذلعا أمو خيرانلا

 هيحو فراعملاب فعملا انيدنفا فذشلف ةميففلا ةلولجلا ةيويدخلا ةرضحلا ىلع



 ؤ
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 كب فسوي ةرضدو اشاب يتار دمحم ديلا نم الكل باق هدالب يف اهمدقتل

 تاودالا اورضعسا ىتح ناعوبسأ ضي لو أيويعس ىلع ىنثاو لومألا, قيدص

 ٠١٠١ ةنس ةيناثلا يدامج ١٠ دحالا موي ةسردملا حاتتفال اوافتحاو تادعملاو

 اذه رضحن 185 ةنس حانتفارياني ةرغو 11١5 ةنس كييك 56 قفاومل

 ءاهبنلا نم روهمججو ماذقلا تاوذل' نم ةلمحو كاماءأأ لضافا نم قيرفلاذتحالا

 فيصتنم يفو مالسلاب ناسنا لك لباقل ةيركسعلا ىقيسوملا ثناكو نادعالاو

 ربامملا لاحر دحا نئئلا م غيلبأاو عقصملا بيطخلا ماقث رشع ةيداحلا ةعاسلا

 ليضافلا ةرضح بدالاربانم 2 ين لوالا فصلا لاجر نموه لب ةيباطنخلا
 هيبن ىلع ىلصو ىلاعت للا حن يمرأا ةيعمجلا بيطخ مصاع كب لو عايبا

 ركذي ذخا مث ةميذكلا ةيويدخلا ة ايزل ءءانشلاب ثلث 0-0 ىلاهت هللا ىلص

 نم اهسيئرو ةيممجلا ءاضعال امو عئان انصلاو مولعلا نم اهيف نوكي امو ةسردملا

 اهراشتناو مولعلا دئاوف نيبي ذخاو لاذتججالا رضح نم ىلع ىنثا مت اهب ةيانهلا
 ءاعدلاب ةيطخلا متتخ | م ةيرجلا اهسرادمب ةموكحل همالا ةدعاسم بوجوو

 ةزاروصل | ةياعرأأ نعب ظومملا مظل انريماوهللا ةيانعب ديوملانو:مؤملا ريما انالوأ

 وهأو مهلا هيلع ىنثاو رضح نم لك دنع ناسسالا مقوم هئبطخ تعقوف

 فيرشلا نارقلا لمت اهنا يأ ةفمم ةيمالسا ةسردملا هذه نا انمأع دقو هله
 ةيضايرلا مواعلاملعت عم امومح ني ءاواصوصخ برعلا خيرانودقفلاو ديحوتلاو

 نييعوس,ااوريرفلاو ناك رمالا سرا دم ىلإ اهوئشن هرظن دقو نيئيبنجا نيتفلو

 ميلعت اوررقف ايدوهي وا اهسم ولو اويف لخاد لكل يسم اهنيد مت اهودجوف

 نييةلباقإل ايليئارسا وا | يسم ولو ميةسردم يف لخاد لكل .ةيمالب.الا ةنايدلل
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 ةتيرطلا هذه نوكتسو البق ةماع ةسردم اكلست م ةتيرط هذهو سرادملا

 ١ ميماعتا اهف مهئانبا دشحو ةسردملا هذه ىلع نيداسملا لابقال ةليسو ةليلجلا
 ظ رهشلا ةرضح لفحلا اذه مخ دقو ةيرعلا ةفيرشلا ةغللاو ةيديحوتلا دئاقعلا

 ا ايظعت هاي سانلاو « ثيل قوج زمدنفا اثالث هئادنب » راتغع كب دمحم دحاملا

 قفصمو عاد نيب موقلاو لود ام لثمت هيرحت ىقيسوملاو شالا مروا مثال

 هللا قفوو اهقاطن عسوو تابثلا اهقترو ةيممجلا هذه لاعا ىللاعت هللا عجن

 فكراق ميةقفت ل ره لك يف ةسردم مثفل نيماسملا عومج ىلاعت

 | اصوصخ ءايمتلا ةلاهجلا ىلا مب مجري فراعملا ةقفن ىلع مهئانبا ةبرت مهراظفتا

 ىلا مهدالوانوذعبب نم لوقعلا ءافعض هبنتي نا ىسعو ةغللاو نيدلاب صيام

 نودوعي الف هرقف وا ةيداحالا ت تاغللا لمت ةلعب مو د ريغإمتل يناجالا سرادم

 نيماعملا دي ىلع هريغب اونادو مرئاب | نيد نم أوقرم نم نافكو مييغلا نوابتلا اذمل

 سرادملا كلت ىلا هانبالا ملاسرا ةلع نع هابالا د تاس اذا كناف يناجالا

 سراد.ه منش ىلع اندعاسي الرقفلاو انهوجو يف اهسرادم تلفقا ةموكحلا اولاق

 ١ اهتروك اب هذهو سرادملا ريثكت ىلع ابمزعتدقعو تهبتت ةمالا يهابف ٠انئانبال

 ةيفاكلا سرادملا دجوت ىتح ةدحاو دعب ةدحاو حاتنفالا عبات نوردنعو

 رافص هو ةيبنجالا سرادملا ىلا مهئانبا لاسرا ىلع سانلا ىب ناو انئانبال

 رئاعش اورهاظتو انئايساب اوهس ناو انم اوسمل مرنأ انماع مولعلا نم نوغرأف

 كالذب ىضري ع ةئيد ريغ نقلي هنبا نا عي ؛ لحر دنع نءد يأذ الاو اننيد

 ةمالسل ا ىلاعت هللا لسن اس س ارنيدب نيدبالوا نيدلاك لذ لعناكا ذا الا

 رثك ااهدنعو نيرشعنع ديزت يلا ةي رصملا لفاحملا ةمقب نم لمالاف
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 سر اان 4 يف لفحلا اذه يراجت نا اهتجاح نع ةدئاز هينج هئاهسفح نم

 وجرنو نانا يف مولعلا ثب و نطولاحلاصل ىهسنل نطولا ةمدخل رابظا ةينطو
 ليمجلا نسحلا ءانثلا مهلبقتسم انيلع ىنثي نا

 ةيرحلا منت

 تقئرا اهم ىرخا ةكلممب دجوت ال رصمب ةدوجوملا راكفالا ةيرح نا
 هللاالا هلا ال تلقو ايوروا عراوش نم عراش يف تيشم ول كلناف اهتيندم

 كتلاقمنع عجرت ىتح ًاعفصو برضو اكل يدبالا كتلوانتل هلا لوسر دمحم

 لهجل مهنم ةعامج نيب اهترشنو يمالسالا نيدلا يف ةلاسر تبتك و لو تومتوا

 باعصا ىرت رصميف كنكلو ةرخالا ىلا هيف ترسيذلا كقيرظ ليللامالظ
 دقو مهاتوم ماماو هدايعا يف ةينيدلا مدئاوعب رهاظتلاو مهايداب نوعتمم نايدالا

 نيماسملا ىلع هينيدلا قاروالا عبزوت ىلا هريغو تناتستروبلا هيرح تلصو

 نير واجلا ىلع اقاروا تارشبملا ىدحا عي زونب تبتنا مث نيكاكدلاو تاقرطلا يف

 ًاحماست كلذاب وروات دع نافاه ءوسي ام ىرت وا ضراعت نارغ نم هرهزالاعماجلا يف

 اندالب يفانني دانرك ذا ذاامل ايف ةمالا نم ةرشاعم نسحو ا فظاو ةموكح ا نمالهاستو
 | جف اهاينواس انماهتيطعات ناك نافاهب تعنمت ينل اةيرحلاب متمتن الفا يصعتلابانيمرت

 ىلعامو ةهياشملاودِيلقللا قيرظباهنعاهان ذااهدالب نماهب ت ءاج تناك ن اوهانحا

 يناهوعزووةريغصقاروا يفاهوعبطو ةديقعلا لصا ين تاماكاوبتكو ل انئالع |
 نسحيث تيوزملاو تناتستوربلا ءاهعل ةاراجماهبنيماسملا عافتن ال ىرقل اوزدملا
 نيلفاغلا نأ موقلا دج دعب دعاقتملا نا هللاو ال كلذ دعب دعاقتلا ظ

 ةياتع ركش

 || ىلع يلاءلأ اهمأةمب ىييلي ءانثو مئاَوركش ةيرصملا ان:موك> يدي نبب مّدقتن



 د عر

 انءامش أف 5 اراشا لو يلا 21 َد أذ مالا انتديرب ةنائملا ند هتذدبأ أم

 يئروأأ» نورايلاه:ة.ظو تايحاوب ماَقلا هدم ل> ىف قداصأ' ةرضحح نمناترك ذت

 ةرماعلاةلاملا كاركشاب ةناثااو ةلاخلاةءاخادلا كا راشاب ىلوالا تاءومطملا ريدم

 اهوعديأ*ةيانمأ هذه لثعدت ارا ضع ىدللشنأف تاغتلالا ادد ىف لمؤفأ اةموكمللأو

 مقاول يف ةم وكحلاثاذل ةمدخ هذهوهف ايف ريسلارارعتمساو ةمالا ةمدخ يف دلل

 ىلع تاعوبطملا إف ريدم ةرضح ةمه ركشن ارك ءانثااو ركشلا لوبقب لضفتتلف

 ةيمالسالا ةدي رجلا هذهيف كارتشالا ىلع نيلبقم نيينطولا نماريشك يرن نا انوسب

 ةدعاسملا دب اودع نا نيينطولا انناوخأ يف لمالا انلو نيدلاو ةمالا ةمدخل تريظ يتلا

 ذاتمالاو بادالا ثخا اه:افةيعوبسالضانلا اهرر# اهردصي ىتح كارتشالاةرثكي اييلا

 ةلودلاو نطولاو ةنللاو سنجاو برشلاو نيدلا ةغماجب

 ةرضح ىلعو نيعظعلا نيماملا هليكوو مويفلا ريدم ؛ دعس و ين

 ىلع ينذن اك هب موةيانع ن :,م ىف وطلا انايكو هاقال ل ةرثادلا شفغم لضافلا

 لئاراتماج دقف كارتشلا مق عفدب وردإ نيذلا ميلا يرتشم تارضح
 اينملاو في وس ينب نم هل وجرتف ةيلاعلا ممم ىلعو مييلع ءانغلاب ىرتت انليكو
 هلهأو نطوااةمدخ ىلع ني رويغةي ريدم لك يفنافمويذلا يف هلان اهطويساو

 بلط ةباجا

 ىلع ىنننف هل اعتساو نوصوق رجس“ ميتا ف اةوزلا 4نازيم هيا ' مضو ررقل

 يربخ لمع لككهثلا فو اص عك عفاممت هد ه1 افويقاب بف قاقوالا لاع ل



 د م و“

 ذاتمالا
 ىلوالا ةنسلا نم نوورشعلاو يداحن ا +زجا

 ١٠1١5 ةنس هبوط*و ١١١١ ةنس ةيناثلا ىدامج ؟؟ ءاثالثلا موي

 ١85 ةنس رباني ٠١ قئفاوملا

/. 
 يوي دخن سولجلا ديع

 تعاطو ةبررصملا نر أند ىلع (اهمالعا ةداعسلا ةمق ٌيبصن يذلا مويلاوه

 فا ءظعالا انويدخو م مهل! انريما ءاقئراب حالصالاو حالصلا س مث 4

 تفرش روما مبأس 7-9 ألا هدج اهسسا يتلا ةينسلا ةموكحلا 1 ىناثلا
 و قفاو لقو ةنابرلا ةدائعلاب هدوم هتموكحل عوضخلاو هيأ ءأجن الاب رصم

 نايعاو لصانقلاو ءايحولاو تاوذلاو ءاهاعلاو ءارعالا مح دزأو يضاملا دحالاا

 نوئنبي لب هنوئنبي ةرماعلا يارسلا باب ةينسلا ةموكملا لاجرو نيدبوروالا

 ةرضخلا راوناديف ةعلاط مائالالوادتب هلوادت نبجحار م,: داعسو مرع مو ميسا

 - 00 لزا لاقالابل نحعاذلاو نيحأر || 3 نو هلم 55 ةسارعلا

 56 ابتعالط راوناوا ب ءأكيب دامعالا اناء نأو 4 كا

 3 لماعلا ماعلا لماكلا لضافلا ةرضح ليهجلا 5 ديك ف 0 اذه

 نر. اهيف لل هل ةيل>رهدلا ةهبج ىلع مسرت يتلا ةحئادمب مركلا ثيبلا اذه
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 ذاة-الاماقم ىلعاو تيب مرت ا, امعيصخش نم هب تزاتما امو قئاقرأاو مئادبلا

 ىلات هللا هظفح لاقف يالا ىلع وهشلا

 »6 سولجلا ديع ةئنبتب ٠ سوفنلا جيورت 3“
 يلالضنل يمول فيس ل الذاع اب يلاسلاب سيل يبلقف مالملا لخ
 لاخلا سناب يجايدلا ىرا تيبا 2بصونم هاقلاامو يدجوو ىنعد

 يلاب ىلع رطخي مل كمول تاهيه نجح يذ يلف ينذي كمول تننظ
 لاذع قيمت ىوطتا هيلع اع هلغشي سيل ىلقو 'يفولاانا

 يلالعو يقم ىلا ترظن اما هديا ام رذحاو كدا“وف حرا

 لابلأ ةعول اهتلش ةركحفو دك نم باذ للفو ليس عمد

 لاقلاب هيف ىجاوللا كتمر الو ادبا ىوملا تنفذ ال يلا- .كندع

 لاخلاوذ لصولاب يل داج نا كيلع امو ولسلا ناك نا كديفي اذام

 يلاملا دروملا ىلسيأ ىلثم ناولس هكردت تسل ارما باطن تمبسا
 لاقثم رادقم قذن نا كتحا من  نهوزعو يجي ىوم ا ينمنناو قذ

 ىلاقلا متاللا لريبو لوأملا نيب ايسقنتم راص يدا وف يسفن ميواي

 لاح ىلا لاح نم يمارغ ىلع ينلقنت ناجتالاو مب أو ىبمأ

 لاوجتل لاح ىلع رقلسا ال يب بعلب دجولاو ةرك ينناك
 يلاتثا تفعاض دقو مارغلا نم ابصن ينتلمح ى بلقلا يل لاق دق
 يلابابو يدجو هب ينع فخحي مب عاربلا تيزلاو ثفتلا اله
 يلاءلا درفملا يويدخلا سولجلا ديه اذف دارا تفداص باق اي تاقف

 لال 59 تدغو اهءاجحرا هترغب تءاض يذلا رصم سابع
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 ادب سواها فيرشتب سوفنلاوفص

 هو هنأت ال ان لخداو

 4هنوؤر ليصفكاب كردت سلف

 لذج ين كيربتلل بك اوما يذه

 مح اذ كاملا ريرس ىف تدهاش دف

 هب سواجلا ديع ذارطقلا ةوثن اي

 ادنن ايلا ثهايح 'مرلا هنأك

 نب هدزأ نيديع نيب ام برق اي
 أيسامم اح لع َْل وذل 1

 ' - ةقارع ةقعا ىذلا ولالا اذه

 ةمجحرمو ”سائنيا هيئارل هيف
2 

 هرئاز“ ماس ةقيلخلا واح

 ضرغ وذ هيذثي الل دعلا ىلا ضام
 هةحاس لح اليزت ليمحلا يلوي

 اهب ناءزلا ءاض هل دابا نم م

 تمحو همسات اموي  قلخت ناو

 ادل> اذع نأ هنم رهدلا بهريال

 لشد ابشلا سوهرمي أرى ىوييسم

 ةةنأو لامالا 4ب نم أي يالوم

 لالها دنع اسانتئا ىطعي ردبلاك
 لاما 3 كلساف 3 أَو

 لاظبت دنع ارطق ثيغلل دع نم

 لاضفاو يركا هيلا ىست

 لاضفم ريخ ايسو ايحلا قلط

 لافك لاو هزلي لا كيم

 لالحم هانَغ ةضور ىلع الح

 لايجا نيب احاب» نامزلا وفص
 لالا انس يناثلا !:سابع رشب نع
 لاعفاو لوق نم ىللا شهدأ ام

 لاي دنع دّنرأ يدب.و هنم

 لاما زوق هم هيحارل ركحصو

 لالجاب زومر» عيطلا بذبم

 لاتمم لوق هيدل وام سلو

 لابنمريخ دصقي لبنلا بغريب نم

 لاتغمو ناج نءوفعلا اهضعب نم
 لالذا, هتئاخو دوسالا هل

 لابكر قوف ”يلقو ىوذفرك اح

 لالخاو روج نع هيدابم تنيص
 ىلاخلا انرصع ىهاب لاخلا هب نمو

 نا ع مسيين



 دى 285

 يبت انا يان يبأ
 لاونك 22 م نسحلا ن 5 اشو

 ىنع دوهشلا رون نع ينيع قاع نا
 دمام نمىدسو ءاعدلاىدج

 لاوفاو لاعف' رإال> 257 تررب دقو عركلاتييبلاو كدموث ثررس

 اك4 معك دكل ١" ؟عذ) ا 1 ١ ةن

 : يو

 هظفا# نواعم ننسح يدنفادومح رهمملا لضافلا ظن نم ءارغةديصف هل تدرو

 اهنم لاق ديعسلاهداليم ديعب رزغالا يويدخلا بانجلا أب :ىنبي رصم
 ال رورسلا ساء هداعيدعت

 بستكم رونلا لك هايحم نمن
 هب نا ح3رافرعلا ةلود رخئتفتلف

 توعنلاف رطقلا ردق سابع تعفر
 هبحععم زعلا راد رصم تحبصاو

 كالم اهساس دق اهعلاط نرسحاي

 4ب ةينل ع ا ساء

 ةهدرأو هاودح نم مراكملا هل

 ىلع ويدخلا ىلوملا ننمت سماح 1

 كا ل لالجحالاب قمرت كاذل

 امل كلا دالبا 2 سابع

 3 فو :العل ايف م ردب شسعو أنهاو

 انظولا هداعسا ىف +ىنبي ىفاو

 ابنل هايضااب اقح دبشي ردبلاو
 أنمز تسسدملا لوط انل ءانملا ماد

 انس ٠ىضتسي اناش ةيعرلا كب

 ىنغ بوش ايلعلا لاح يف لات
 اننُسلا ديم اماتئرال هد
 انسح الماك "الامحو 175

 انلع هكلم تي هتحار دوجلاو

 ا: نسحو اركش هل اياعرلا لك
 انتيعا داعسالاب لانختو يللاع
 ا_دتمعت براي انملا اعنم

 اننااو لضفلا ىلوم زوفلاو رصدلاب



 د ع و

 السنا دال رع ازا

 تقطن دق ناوكألا نسلا انل ىبوط

 ةخروم تدان دقرطتلا ةحهبو
 كنس ١1١

 انب لح داعسالا كتأشن تقو نم

 انل رورسلا سابع داليمب ىرشإ
 ملا عواإال “#١ ملب هأ؟

 فعمل يويدخلا سولجلا ديعل آخ رو ميناوكافلا دمدم نس>ديسلالضافللو
 هتءلط سنالاب تلح سواجلا ديع
 ابتدع رصم ت رز هب دع

 تربظ افصلا سمس هب يناهتلا ديع

 ىلع ربنملا ردبلا ملط هب ديع
 ثتمنو انتاقوا تدبتبأ هب ديع

 اسابم حاضولا هرشب ادب ديع

 ترشتناو حارفالا ثماد هب درع

 هبصنم سابعا قر دق هب ديع
 هتلود هلا مادا مودي كليع

 هخرا ركحألاو انها ناسل ديع

 ا ٠١ هن

 هتداع كلت حرش ىفاو رشبلاو

 هتلسضف تمثع دفو دالبلا ىلع

 هتحاس لضفلاب تهز ىتح نوكلايف
 ه4 كاح كالت ريخمب رصم ءاجرا

 هترغ دعهسلاو انءاح هب نسحا

 لرمعبلاو

 هتبسن حارف الا ىلا وهف رصم يف

 هتعبن دحلا بر وهف هلازو

 هتأر رصنخلاو هعلاط

 هتظظاسو هلاعم تيفأآَد وعلا ف

 هتماط سنالاب اه سواحلا لع

 ماؤ ١5١ ء"ملل ٠*١ ملع

 هديالاق ملاس ىلع ريشا لضافلا إقب اطنط نم ةلاسرلاهذه انل تدرو

 ناونعلا دعب ىلاعت هللا
 زيشلاو تاكرب داوم يشل نيلضاذلا ةرض>ح يبحاصو ةرو رضلا ينتءد



 دى ع4

 انباعحا ضعبب انرثع ليللا انيلع نجح املذ ةطنساازكرم ىلا راغلا باهوأا دبع

 ىلا سرق اك دلال رجو هعم ثدغت ا: سا نم قوش ىلع ءانكو كانم

 لطع و سانأأ ىرهدتا ٌتيح نم 4:ؤأط ردقىلء' 3 لك داحمالا د 03

 بال ردانبلا في ًاصوصخ رك اسما ىلع دش امل هنا انيحاص لاقف ساكلا

 اوم ةرشعلا وم هطوسلا يفو ةسمخلاوحن اطنط يف دجوي هنا ريغ سانلارثكا

 متاصنلا ضفر ىلع اوةلاحتو ةطنسلا ةيرق يف ةناهلا اودقعو ٌةاصعلا موسفنا

 ابيلع رض“ ةراهلا يف ليال كلت ةبظخ مريبك وأت ةيسو جناب باكتراو

 ربظت نا كيلعف ناشلا اذهب انئربخا ثيح لان ارممسل نا كل لوف اراه

 ةراهخلا ىلا همم ا:بهذو انركدت مث ْئش ,هرما نم انيلع ىفخي ال ىتح ةقيقحلا انل

 ام تكي انم دحاو لك ذخاو نورعشي الو 00000 اناس

 ( ياو رما ةروص ) لوقي ممومس ول ادتبا اومىتجا نا ديب ا مردما

 ةطخسلاو اطنط ىراكس نم ةطاتخلا ةراخلا ىف نيممتجلا ةاصعلا نحن

 ع ةباطخ انعماسم ىلع ىتاي نا انديظخ فلككت سيلبا ةسائر تحت :دقعنملا

 ١ رهلا لضف نع رعشت ةسلجلا هذه

 | مين مامود نم «وسلا بيطخ ماق فرأالا فو

 لع م ل١ جال م١5 ١54١ و1 هك

 ٠١ ١ كنس

 :٠ زومملا .”ناطيشلا مسساب ةيركسلا ىت ؛ظخحوةيرمخلا ىبطخ ءىدشا

 ىلع هديحن زوكلا انيلاهركو ساكلا ائيلا مبحيذلا هدب ندعللا

 برعلا تائب نم ذلا ينعلا تنب نا دبشنو نارسألا ىلع هز ؟<كنو نا.صملا



 دى 225

 مدلا قورت ٠ مرجلا ىلعنيوعتو ٠ مرحلا ميمأو « سوبعلا كحتتلو ٠ سوفنلا حو رت

 لدت ءامسالاةراكو رك ءامسالا امل قرضلا عسوتو بركلان وهتو 00

 وهكو ٠ مدلارثكت ٠ فيرظ ناطيش لقعالو ٠ فيطل#اذغرسجلل ٠ ىعسملا فرش ىلع
 تطل و٠ اذقلانيبرانهاه ٠ ءابهصلا كلت مكب ت عت يذلا ٠ ءامفسلا انناوخا ٠ بلا

 تن'ك اذا لذاءل رملا يف اوممسلال ٠ لزاغم يبا لوقب اوكسمتف اصلا سأك
 ارتالا انع لوزتل ٠ حادق ال'لوانتن ال لذ ٠ حارف ال نمرثكا ايندلايف مومغلا

 1 خا هنا اولعاو |بيف امو دجاسملا نم ريخ ناح يف ةسلج ٠ اهيفخحن انمعلاقو

 ولو ٠ لوذ هل معسل ال رءلا ودعنا ١ هساج ءانباىلع حاضفو ٠ هسفن؛ناطيشأا

 لوبلا عي ين

 (ابيناعي نمالا ةبايصلاالو هدباكي نم الا قوشلا فرعبال )

 يف انذلا نيذل! نم :انوف:ءام ارمعط اوفاذ ولو :انوةباسل ره ام اوفرع وأو

 |:قم فالتا ىلعو 1 انقدص هيد ىف اننال ٠ مثال ةموا هذ ىشذم الو ظء مراغملاءادملا

 اقفاوم هبيبح يار ىلعو اةداص نوكي نا دبال يملا اذكهو ١ انقفتا هاضر يف

 ٠ ةملا ناصح نع لوهتن الن وثو ٠ ءادعا انيف تحر دعس 1

 انثع ٠ يعديايف اةداص كلو ٠ ىعدملا انم لمت ةىمعأ © نع لجرتت الو
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 ' ناتسراوبلا قلخ# يشي الف ٠ ناوخااي ًاهمارم|نونجلا نكي مذا ١ ةيضقلا كلت
 يراكسلانولوةب ٠ نوب# ارثلأو راعل نيب و ٠ نوكل ا راع ر ادم ىيبحي

 مهرايعأو ' هرئا الهدعملا مهاوح

علا 4 ةمشأ نم بسمع ِ :راقو سيشملا نأ | واي
 ٠ ماودلا ىلع نحت ٠ راق

 ٠ باببلا برش نم :نابشلا نأبايفنوبيشي ب
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 هيلع يبي اندلا مجرب نمو 'اهيلا نت

 فرينابعلل الا شيعلا ةذلام م تاقف ىومت نع تانج اولاق

 ساكلا ىطاعت يف ساون وبا اندج لاقو

 رهجلا نكما اذا اًرس ينقست الو رهخلا هيل لقوارخ ىنةسافالا

 شرطاو ىمعابحلا شربحا» ين ربح حرش يف شرط, انث دج تلاقو

 نأ بمملا نمو ٠ مالملا ما مسب, هنم اذيمر ولو مالكلا انيف رثّوي ال نونف

 انيلع لزن ةديرجلا ررحال يدل اي يدنفا هللا دع ديسأا مظعلا ذاعسألا

 اوذفاف ظعاوملا مهيف ترثا !ًديلقل اهبرشي انرثك او انبلغا ناكاو ةديرجلا

 رجاوفلاةاصعلا نم اونوكي مل منال رجاوزلا رتاوت اوفاخو اديدج اًرما ةبوتلا

 نيريكسلا انناوخا دوجو ةلقل لب نييئات اهانكرت أف ةاصعلا رشعم نمئامأو

 هيف روت لو ىصع نم ةرثكل هطنسلاب اهريغ ا:ذغتاو اطنطةنا> ا:ففر كلذلف

 ريملا ا ءتبرضلا ةرك دح ىلع صيرحلا هصرح ىلع اصرحدادزا اجر لباصعلا

 موب مث دحامافاذانولوةي رجح ىقبت تحقن (1نيعلارجم انديس يأر ىلعو صيمقتلا
 ملفعمو انتدارا لج ناوماع ولو هقنع يف ًاقلعم ساكلا ناك هقفن نم ةمايقلا

 هذه يف انوفصنال نيحلا دعب ولو نيع ةفرط ساكلا | :عء مطقنت ال نأ ادم

 ب يأ عام لب ماما يفضي رش ءامب انواسغو ةراسعلا



 دي ا

 ةديرج نمةنعسش ىارف هينيع دم هدوعق لاح هنأ وهو ةبيجت انه اهو

 ذاتسالا نم ةخعس ليقف اذه ام لاقف هنم دعب ىلع هزيبرط قوف نم ذاتسالا

 هئاعبسهمزلي و ةصغ وا ةصرف زاهتنا ثقو اذه لاقو دمقو ماق كلذ دنمف

 هوفخا كلذ دنعف باتكلا زي وا مبعم سلجب الو ةبطخلا مثال قالط

 نا دعب ماق مث ريمحل ملل ىهتشا ريزنخ محلب رم نا دعبو هوقسا رمخلا نمو

 لوالا هتلاقم لثم لاقو حارس

 :رفكو دتراو٠ رفنو رجمز هرخا ىفو ٠ لاقملاك لذ نم ارظخىل بايع

 ٠ هنودمي هناوخاو ٠ نيماسملا نم اهكرات باو نيملاعلا بر همرح ام لتساو

 فرد ًافرح ٠ فرجلا اذه لاقم بتكن نو :هنوذبحيو هيلع نونثيو

 ٠ هلاقملا هذه انضرع دقو ٠ هرشقو هبل مدع امم :هرشن قيلي الام فذح دعب

 هيدي أمم ٠ ةاضصعلا ءالؤق ىف هبأر ىرنل ٠ هلالض لكل ميشملا ذاتسالا ىلع

 هللا هيلا

 ظعو أ|١ هحوي امنا و نيناجم مهن م.سفنا ىلع اودهش هالذه (ذاتسالا )

 ند هيف 1 اع اوعجريل ةوقشلا د تبلغ نيذلا هالقملا ىلا مصنل او

 دنع ةيضرما تافصلا ليمجو قالخالا نساحم ىلا تاوبشلا عم لولا
 ًاجالعذاتسالا مالك نوكي ناوجرن انناف كلذ عمو هدابع دنعو 3 هللا
 يصاعت لرراف ةلمح ءادلا بهذي ف ٌتَقو دع ًاعقو رثدب ميف "الاعف

 ضيرملاهيف فطاليو :اودألا هيف عونتن انقو ىدتسل جالعلا نع ضرأا

 ردي مل ةليأ يف يرمخ ام ند اًواج امبرو رمخلا برش ىلع اوبش هالؤهو
 ضرملا لضعا ناو مجرلا ناط.شلا عم ما ميما عم ناك نا مهدلاو ابيف

 فل



 دى 07

 سانلا نما ةطنسلا ةيرق ىلا اطنط نع هدعبب مهناف ءاودلا عجني ملو

 نولقعي ال نم ةدبرع نم او>ارتساو ىودعلا
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 ةيبرغم ةلاسر

 متحو برغلا يف هيلاعلا رداصملا نمردصم نم ةلاسرلا هذه انل تدرو

 ول نا دوا تنكو اهصنب اهرشنن نا ةمومتلا نباو ءالضفلا لضفا اهبتاك انيلع
 هللا ظفح لاق راصتخا ضعبباهرشنن هىمال ًالاثعما نكلو هدحو لاّوسلا ترشن
 هتماك ددأو هجعلط ىلاعت

 هزرباو " هتردق رهاب و هتدارا صيصختب يناسنالا ملاعلا عدبا يذلاهن دمحلا

 ةجرخأو ٠ هتنمو هلضف بهاومو ه.ءن غباوس هيلع رمظيل دوجولا ىلا مدعلا نم
 دمحلاو ٠ هتيكح دئارفو همولعرهاوجي هناسل قطلاو ةفرعملا رونب لهجلا ةلظ نم
 !-و هيلع يللاعت هللا ىلص ادمحم انالومو انديس هبيبح انيف ثحب يذلا هلل
 ىلع بولقلا لبجو ٠ هتثمبب انفرشو انسقناو ا:سفنا نم هلعجو مركو فرشو

 نيظفاحلا هتقيرط ىلع نيمئاقلا هعابتاو هباعصاو هل | ىلعو ٠ هتدوم صلاخو هتبح
 هتمأ يف لوادتت ٠ حم: ال ايلعلا هتقيرطو ٠ اهلا هتلم تلاز الو ٠ هتنس ىلع

 ثمعشلا ليو ليبسلا ددحي نم ياي ةئام لك سار ىلعو ٠ ليج دهب اليج
 اذكه) دابعلا لاصم يف داهتجالاو دجلاب دانالل ودعي ذاتسالا انءاج ذا ليلدب
 ةءالا صئاصخ نم وهاب مأيقلا نع رغصي ذاتسالا ناف الاو نسحلا هنظ

 اريخ ةمالا نع هللا هازجن دايدزا ىف لطابلاو بيب قحلا داك ام دعب ( مالعالا

 ب . بعشاو سعدت تدرو كف هدرأوم يرو ىح هلم هرم يف كأرأبو
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 الجر ٠ ثيدحلا ةيقب ) كب هللا يدبي نآلو ٠ لوسرلا لاق ام ٠ لوئبلا نبااب
 دابعلا سيبط ايو انتبيحا ءايحالا "يلازغاي ( منا رمح نرم كلريخ ا دحاو
 تندبو 6 تدشراو تموصنو تدحا دقل هلل .دبشا انش واد داللاو

 كش دهب كيعس هللا ز م3 قلو ترقاو .كبضو تسبق نادر

 0 ل يصور صادم ىلاعت هللا لصوهنمو هلضفب كلم
 اركش ةغالبلا لحاس ىلا ةعاضبلا ليلق نم كرابملا ييطلا يلع السلا ث

 لئاقلا لوق ددرا تنك ام اريذكو همعنال

 لاوي لالا انب ام ىلاو اذامرمالا ققاوع يرعش تيل
 اضيا هلئاق لوقب هدادرت نع تضوعو ترشبتساو تسن ا نالاو
 لوحي لاح نامزلا فورصو رس مباتل نأ رسعلا سو

 باوجلا نممنمي ءايحلاو اهنايب ريرحتلاب هرما بلطي ءايشاكلذد.ءركذ م
 و ىرخا ةلاقم يدبنو ٠ هلوقب بلطلا كلذ فدراو أصاخ اريرحتالا ابنع
 حئاقولاب ةوشحل أب ةوشحلا د.ئارجلا ةءارق نومر# انه سانلا ضعب نا ىلوالا نم فترزرا

 نم سانلا نمو ىلاعت هلوقب ميرحتلا ىلع اولدتساو ةجمنلا باب نم اهولعجو

 اهيلع كلذ فرصي لد م رنا ليبم نغ ليل ث ا
 ركوجرتف اهيف بوغ سه ةرغم دئاوف : نم ولخت ال تناك ناو متابقو حتاضف نم

 لكلا الما اهرشب اهريخ ىفي لهو قحلا وخان ب . اطملا ةييماوجب ظ

 نيروحام متهدو ذاتسالا باوج راظتنا يف

 ذاتسالا

 هل ١ ىلعو دمحم انالومو انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو هدحو هلل دمحلا
 تجسس مح اقاوم
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 مه ةريتح ال نم ناثلا نم لياق هيق فقو رمأ نع خالا أهم تاأس ٠ ه4 روصو

 نوبسحي هو مرحلا ىف اوهقوو حابملا نم اوظفحت ةنسمتسملا عدبلا نم ارط اه
 وا نيدلا يف تنملم نا اهئاف ماكحالا اميرتعت دئارجلا ٠ اءنص نوذسحي هنأ

 يف هلالا توكنا وا ةيوجلا ثداوحلا ىلع تازهملا نم كايبنالا غئاقو ثساق |

 وأ اهئارماو اهتاطلس ريغل دايقنالل ةيمالسالا ةمالا تدانوا اهتالاقم نمض

 ىلع ساقني اموأ قافنو عادخ اهتمتو ظافلالاب ةنب م تاللاقو ءارقلا تشغ

 مارح اهتعلاطصف كألملا نهوي وا نيدلا يف نعظي نا هن اش نم ام لك نم اذه

 عالطالا مولف دئارجلا يررحلالا مبلل اهوانتي نا 1 زوجي الو مارح اهذارشو
 نم ةمالا راكفا ظنحي ا ميكلمو مهنيد نع عافدلاو اهيئشنم ىلع درلل اهيلع

 يأ اهوعدت ىنلا نتفلا نيبو امن لوحيو تايرتغملاو ليلاضالاب غيزلا
 اهتمت لئاط ال تادمو كيحامضا ترشن ناو ٠ جيقلا نيسحتو لوقلا فرخزب

 رضن 'الو ن.دب قلعتت ال يلا ةيمويلا لاوحالا مئاقو ثرشن ناو ٠ اهلوانت هرك
 ةلودلا نع مفادن ةيسايس ةديرج ثناك فاو :ةحابم تناك كامب

 ةلودلا مم اميعاسمو لودلا قئاقح نع ربختو ةباحملا لودلارامخالقنتو ابقوةحو

 حالصالا قرط نيبنو قالخالا بذبتو نيدلا سانلا مت ةيماعوااهدضو ا

 زذحتو قالخألا نساحم ىلا سانلا دشرتو ىعانصلاو يعارزلاو يرادالاو يلاملا
 ءانئعالاو اههتعلاطمو اهلوانت بجي ناثاهف ةيعرشلا تايبنملاو ةيكلملا تاذلاخملا نم

 نءاطملاو هبشلا نع ةدرجم ةيبط وا ةيخيرات ةيلغ ةديرح تناك ناو ٠ امم

 اهتءارق حنس هذبف ىاهالل ضرعتل ال ةيرعش وا ةيسدنه وا ةينيدلا

 براشمو اهبهيضاوم 05 ماكحالااهي راعت دئارجلا نأ 5 اذه. و ٠ اهلوانتو
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 ىبنيو اذكب ناطلساا رما ردد لوقأ ةديرج نا لوقي نمو ١ ابيرر#

 لمفت ناةمالا ءو اذك بر ةلودلا تدهددأو أذك نع'نينمءوملا ردمأ

 ةداطاساارماوالا غلبت و ثيدحلا وحل نم نوكت اذك نع نكتو اذك

 اممونمن مكيف دارفالا ابلهجي الثل اهدنعو اهيلع فوقولا ةمالا ىلع بجي ىتلا

 نمو تيكوسك ا ظذاوح نءةمالل لوقل ةديرج ىلع مك<ينمو دمحيال
 ةنايص تاير ورض نءواذكو ذك كنطو قوةح نمو اذكو اذك كيد مزاول
 ول نم اهنا ىحالصالا اذك قيرط يف دجلا انمزأبو اذكو اذك كلملاو نيدلا

 نوبنيو فورءملاب نورماي دالبلا ىف نيستاس ما ماتم ةَعاَف صو ثيدحلا

 رعشي ال ث يح نم ةمرملا يف مفاو ةديرجلا هذه لثم مرش ركنملا نع

 قالخاللة دسفملاو نيدلا يف ةنعاطلاو ةلاضملاو ةرفكملا دئارجلا ناف ةاءجلابو

 نراطاس يف ةنءاطلاو اهئافنو ابعادخم نآفلل ةكرحلاو اهبيذاك او اهيلطاباب

 5م فيرش وا نس ناطاسلا يالرد وا يريدحلا بانحلا وا نيالا
 كارتشالا مرحي نيماسلا ءارماو كولم نم هريغ وا ناريا هاش وا ةمركملا

 نم ربكا اها ناك ارو اريف 1 حداملاو اهل نيعملا متايو اهتءلاطمو اهيف

 هي ةمالا عوقو نم قئاةحلا روص اهبلق ىلع نرتب ال اثزااو رهخلا مث

 ابيلع بلغنا تاربيغت+ نيدلا عايض ابعو5و ىلع بترأيو ريغلا كارشا

 ناوبلا اذهب اندصقام اودصق مهب ىلاعت هللا انعفن ركدنع نوم رجلا ناك ناف

 قرط نه قيرط عطف يف اوعس دقف اوقلطا ناو اوباصاو اودهتجا دقف

 ام مهافخي الو ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمالا باب اودسو ةبماعلا ةدافالا

 ةديرجلا نا اذاق اما ماث الا نم علاو نيدلا رشأ قيرط مطاف ىلع بترتي
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 ونا رقسا مالم : ارقو اطوانت بهي ركتملا نع ىبئتو فورعملاب رمات ينلا

 انيلع دري الو ًابجاو راص حابملاب رما اذا ناطلسلاو هبئان وا ناطاسلا

 يعسلاوم رحلا وجهلاو نعاطملل ناطلسلا رماب ةحوتفملا دئارلا ضعب ضرعت

 اه ركتاهديزي نايصعو ةفلاخع وهف ,اء ضرع كالذ ناف داسفالا قرط يف

 هاضر هيف ام ًاعيمج انقفوي ىلاعت هللاو هرما ةفلاخ+ ناطلسلا نع اهجور+ل

 هتردق تلج هلضفب
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 لماكلا ردك ه ىنب رش نيرهاطلا نيبيطلا ةلالس نمانل درو

 ة.مومحلا فراعملا ةراظن ىم“اعت ىنيسحلا كب يركش دمحم ةداعسلا يذةرضح

 ناوذ 51 دعب اهردص ىف لاق قئانر اهلك ةلاسر ةيلعلا ةنادسالار

 وسر ىلع ايس دم يدل م اةام ممالقا ت اننن يضرم تيأر

 متمدق اب ىللعت هللا كفو فرادملا 3 قبسلا كرا ,و لضنلا يف كمدق

 لك نأ ك5 نع رهاب موك افاكم نم ىلوتو ةماعلا ةمدخلا ني هيلع

 03 نالف ىلا تزءواف 95 ذاتسا ىلع لوصحلا كيس تءغر تنك

 اداب يسوم موحرملا لح لضافلا اذهو - لا رورسم حرف هةعلاطو ناو ىنءاجش

 مظعالا ردصلا اشاب لماك ةببالاو ةلودلا بحاص ربصو يندقلا ىنيسحلا

 توب ىلعا نم ينيسألا تيبلا ذا ةدايس ءامس نم لضف سعشوبف قباسلا

 عيسف ناكم ةيماشلا انماحر يف ملو هئاوجو هجوا نمهل او فيرشلا سدقلا

 دا 3ك ا

 ةأاشنلل أم نيب رصملا نم ريك ساسحاب اره باطخلا اذه ال درو



 دي عد.ا/

 لضافا نم مظع عمج ناساباطخلا ناك ثيحو دئاوفلا نمةينافرعلا

 هصنو ةينطو ١| ةا.للا نم + ممم يف !؟ ارورس هانرشن مهئاوبو نب رصملا

 ىلا هتأشن دبع رم ذاتسالا دادعا ف ةكحلا عازب هويرطس ام نا

 ةداعسلاو دجلا جوا اهب غاب ؛ايف ةمالارصانب ذخألاو داشرالاو مصنلا ن نم نآلا

 كل نودي مهدارفاب نويرصملا ماق ولو ٠ ماظعالاب ريدجو مارك الاب يرحل

 معي و مولع بجي ام ءيشب كوذو ل ةلياجلا ةمدخلا هذه ىلء ركشا|صلاخ

 رمخي انركسو الا رردلا كيتاه روغ انربسو رم ذاتسالا 3 ام اننا هللا

 نأكف لبقنم اهبرعشن نكن ينلاةينطولا انلاساسحا قورع تيينتو اهيناعم

 5 تدانك نا دعب اهئايحاو انب واقحالصل ا:يف كتدجوا دق هللا ةمحر

 ٠١ ىلا لوصولاو ىعسلا بجو ةي ؛طولا يعاد أانثعب دقو ثتام دق

 و اعا ىلا نيب رصملا كناوخاو كنطو راب ًابح سعامصملا هلج ال

 3 ةثلا *سعلأ اذه لمح ىلع ةرباثملا ءاحر ١ عوذشم داكفلا ميه نم رداص

 هللا ن ه كلو ره مهرمأ جالصو مهريخ هيف ام ىلع سانال ائحو راكفالل ًابييننت

 رجا ميضي ال هللا ناف ءازملاريخ ىمظعلا ةمعنلاو ىرجكلا ةمدخلا هذه ىلع

 نينسحلا
5 

 راظنا تافلتسا

 فرحلاب اهنع اهبلقنن ًاباوجو ًالاّؤ- ءارغلا فطتقملا ةديرج يف انيأر
 ةقالعلاىلء ةظفادم نهذلاب رطخ اع نيلضافلا اهي ر روم ىلا لاوسلاب نيعجار

 انرإيب لوي عوضوملا ماقم عافثرا ناف ةرظانملاو ضارتعالل اليم ال ةيدولا



 دي ع4

 هيلا نوايمي اه نيبو نيرظاندملا
 تاق

 سعص يذئفا ردنكسا ٠ مويفلا

 لكلا هب برص ىذلا ردخكسالا 55 وهم

 نيملجلا نيب ناكس ىقيل ينودكلاردنكسالا هانب دس هنا لاي ٠ اهباوج
 .: 0 000 ا 0 |

 لءهحو أضرع لاسم“ ى الوط 2 هلا هل هحو هه 0 ءأنبأ . نم

 ىتلا لاوقالا نم هلك كلذو ٠ باذملا ساغغلاب هقيطو رؤصلا هوشح

 84 3 نطل رسو نيلضافلا ما ردد , نو هأ ا ,موع ىلع لد أد

 وهو زيزعلا 5 ةأأ أ اهد ذ كي 8 2 7 دسأأ ةصق نا لوقت أف

 ني.يارصت يوكل اهلهم ف | ويحس نك ل نأو وهو أى موأعم عئاذ مئاَس ع

 ىف ىنيدلا نعءطلا نع دعبلاب ىفتي لا قئالع ظفحو ةباتكلا بدأ 0

 ةةح نايت صضرعد ل ن ارقلاو مهدالب و نيما ملا ناب رادش هدد رد

 اءاصوةيفابلا نالاقي الفنيئرقلا يذب هئءربع لب هعضاو مسأو هتحاسمو

 اهراكنا ناك ناذ ١ 3 أورع و و د.سأأ دود-و ْنث أ 0 ١ لأ ريخأ يف | يأ

 ضرعءتهيف نأ؟ ناوامهيلع * يش الف هقحاسمو هتبج ند نوخرّوملا 1 ذي ا
 اليف ايعرابع صن وه 1 أاناصا ند هصقلا اراكنا ناك نأو ١ نيماسلا ءاماعأ

 هيدي نوب نم لطابلا هيتأي ال ةئواس هنا دقتعن ًاباتك اهبيذكتل هنم لأتن يذلا

 بزذكلاو قدصلا | لءدي لوق اذهو نالف يفارغجلا مئاسلاو نالف نادوبقلا

 ىلءس ذا اك الاب ا هلأ رداصب نم ادد هنوكل برق بزكلا ىلاوه لب

 بده ووو ويسب - ههج مس مم

0-2 



 دي عود دو

 ىتح ةيلاشلا لابجلاو يضارالا عي اواخدي مل نيفشتكملاو ناسلا نا

 ةيقيرفاتاوج نوذشتكي نالا ىلا ميناف ةعطق ةمطق ايندللا اوحاس مهنا لاقي

 ىالسالا محفلاو برعلا راث ١ مهني ور عم اهيلا لصو نم لوا منا نومي

 ةيلايشلا تاهجلا نع اميف ريسلا ةلووس 5 ةفي رفأ بوح نه اوغرفب و مف

 بذكتو هتصمب كحنو لبج وا ملقا يف هئات وأ يرحب نادوبق ربخب قثن فيدكف
 اهارن ام اريغك اننا ىلع سانلا نم نويلم ةثائلث نم رثك | دنع .اسدقم ًاباتك هب
 هنارث ذي الو نايدالا سي باوجلا نا ياوجلا ين الاق ينيد رمان عالئس اذا

 اينيبو نايدالا باعحا لرسب ةرفنلا مفوإ و بواقلا كرحي امم ايشاح

 يف ارقلا صنلا اهب ناعفدي ةححم دوجو ضرف ىلع باوجلا اذه الفغا البف
 داسفا نم ةمأ ىوكش نم رثكا ةصقلا ىف سيل ذا ةيخيراتلا ةصقلاوا
 نيفشتكملا ناب علا نكي الو نيلبج نبب قيضم دسب اهنيب ليح ةما
 ام هارصمب رأملا تاس أ نا ىلع اهيف ام اوهعو اهلك لابجلا قيام اواخد

 قرش أمنع بتك غ 3 مي ةملاسم 00 ىلع ناوسأ ىلا هَ ردككسا نهارك امنا

 البو البس . ملقا كب وج ناف نوناظلا وا عامسلا ابونجو ًالاهثو ًابرغو
 نحماع وأ امأع حودسإ لجر رمعال ةليوط انورف ىعدتسل ًابارخو -

 قيضملا اذه لثم يف لوخدلا نم اهماق اظفحي نأ نيلضافلا ىلعف رثكا
 تب ضغ وا ةرياغملا مالا تصر مريغ بتكل ضرعتلا نيماسملا رج امر 9

 نهابور وأ يف هومن' ايس نأو سم هش ال ا اذهو

 0 مالسالا نيدلا يف ةنعاطلا ةيدلا لئاسرلاب ميتك نئازخ ايناس
201 

 نحلو * 2ىرب ةءم وذ أم ةيسمرو يمالسالا نيدلا بسب ةلاثماو نائثر يطخ | أط

 ٠ ود يوصف بقي دعو -

 فكن



 يرنلاو يل رعااريغ ناسلب مييطخو مهينك نوكك لذ نيململا ىلعنوهي يذلا

 كالذ نوضري.ال مناف م اد م مباتك يف ندطلانوري هو اما

 ال اهراكلا نا معن ميلاقالا ميمج يف هب لومع * ميدو راهنلا نم 42 مهب

 بضغأا هجوب الا هيلا تفتاي الو اسم هيلع لومي الو انني د يف اش را

 ىلع انتظفاحم عمو ماقملا اذه لغم يف باتكلا بدأب ايبلاظن اننكلو ةرفنلاو

 نيباسملا نيبال ًاقفح بابلا اذه دس اهوجرت ةهابلاو لضفلا نم اهل
 هلهاو بدأألل يم نم ةميصنل !هماو ةيدولا تاقالملاو ةلماعملا نم اهنببو

 هل رباج ال أه بولقلا عدص ىثخي

58 

 ريمالا ريت

 يناتسبلا يدنفا ديعس لضافلا ةرضح ابقفنو اهبتك ةيخيرات ةيبدا ةياور

 حتصنن و ةرابعلا ةلوهس عم يبادب قب فيطل يلاق يف ابعضو كي دهتجا دقو

 هقسن ءابدالا بجعل قئاقرلاو فئاطللاب اوشحم هانيار يبدالا باتكلا اذه

 فلوملا ىلع هضارتعا ءابدالا ضعإ نم تعم“ دقو٠ هنومصم نيعلاطما رسيو

 ةغللاب هلعجب نا هيلع ناكو ةيوغل ظافلاب ليلج ءاشنا بلاق يف هكبس هناب ظ

 اهياقو معو نا ار ,او لاس ريزلاو دي زيبا ةصق لثم ناب هانبجاف ةجرادلا ||

 كالذ عمو هيل أ هد ىصصلا - تتكتال ةماعلا صئاصخ نم وه أم

 4 لجر هررحي ةيفيرات ةعقاو نكتب فني باتكب فيك دحأ ابمهف 2 فقول

 باتك هناف ةلمجلاب و نيئشنملاو باعكلاب ىلم دق نمز يف ءاشنآلا ىلع رادتقا

 ةسورحلا بتكمب عابب ةيرصم شورف ةينا هنو بدصن رفوأ همسا نم 4



 اع
 نم همش أم ىلع فوفولا هئارش ىلع ةعلاطملا ىبحو بدالا لها ثغ ه هربغو

 ا 2 دي 3 تن ةيضنلا ةب دخلا ةرضحلل همدق دقو ةيخيراتلا ةعقاولا فطلو ةرابعلا

 لوبقلاب يظن
 ديربلا لاغشا يف ديفما ليلدلا

 ةلماعملا ةيفد و بتاكملا ءايسا 1 مضتم هن د رصملا ةظسوبلا هتعضو باعك

 نّوْس سس وهام اهريغو دورطلاو رصلاو بتنا اكمل لاسرا ف ةظسوملا 3

 امجرادا ناس ف دخلا اهري دم ةبانع ىلع الاد ادفم ًاياعك ءاغ ةظسوبلا

 ماظنناب لودلا ةقثل ابو روأ تاطسوب نم ريثك اهيلا غرفا ىتح اهنَّوُْس حالصاو

 هترادا لاحرو اشاب أبا 5 ةاهس ىلع ىثنف ةماةثس الا رود ىلع اهريسو ابترادا

 ام مالا أضر هيفام لكب ةرادالا نيس ىف نإ ديبثولا م اناا اذبم نيماقلا

 هنةتصخرا ايصال الم نيرشع هن تاعج دقواب. هقد مدير

 هيف اب إمال هؤوانتقا هريغو رجاتلا ىلع لبسيلالا
5-0000 

 يبرعلا ف 3
 بيذبنلا يف موقي عيدب نف رثاوتلاب ىبسلا عئاقو و لاو>الا ليثت

 ماقم ةيبدالا تاليختل اوةيخيراتلا عئاقولا نع مه 4 مال 4 ميسوتو
 رمال هملأ ليو موس وشن هفلأَت أ م.نقلي هتذمالت مأ مأ فقو ذاتسا

 تناك اف ليها نمر نه نإ رصملاو برعلا ناد انا 51 كلذ تاكو

 ةيقرشلا مالا ىلع ةلاهجلا عاود يلو: 3 كلو نإلنملا الإ محار 1 يلايل |ىت

 ممحارفا ين نيكضتم مهوذخمناو ءاردزالا نيعب نفلا اذه بابرا ىلا اورظن
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 رابتعالاو امب ةظعلا نع اوفرصناو ةكصم ارومءا لاودالا مصيخشل اودعو

 جرؤيسلل سائلا مهذخاو ماما لاوحا لغثب رصم يف ةيبار نبا ناكف  اهيف ام

 اا نيرشع ىلع لجرلا لتقو ديدحلاولابحلا ىف

 1 لل روصتي ام بسب ماكحالا رادصاو ةيشاملاو عرازما بهنوروماملاوا

 1 اوضاغت نم لاوحا لثُي ام ريدملا نع ًالضفو روماملا ن نع الضف طخلا

 مه اساماو ًارف كيلاملاوم دخلا اون :هتئاو مضارعا ىلع ةظفاحلا اوامهاو مهتويب

 صوياخ كاذكو هيلع كعشن نا اندنع هتدئاف تناك نحأو كللذ ريغو

 نالذخو رفظ نم لئابقلا نيب ىرج امو موعئاقو لذ نالا ىلا برعلا

 م,ةطلاختدنعبرعلا نع نويبوروالا هذخا ميدق نف وهف ٠ لاَّتراو طحو

 ةريهشلا عئاقولا لت ىلع هودبو هوبذه منكلو ماشلاو سادن الا يف مل

 0 لخي ام لك نم هوربطو بيدأتلاو بيذبتلا يف عقو اهل يتلا

 عيضاوملا كللت نم ريمالا ناي الو هسلجم روضح نم ىننالا تست الف ةماعلا

 هيلا سوفنلا ليت نف نسحا هوريص ىتح اريرحتو ًاسيقنت هب اولاز امو
 ىنتعاو نومم ةلصاح نب ةريثكلا تاياورلاهيف اوبتكو ميورتلاو بيذبتلل

 يناجملا هل تينب و مهئاهبنو مهئابدا نم مذارش هب ماقو مهوبذبمو مهأواماع هب

 فنرالا هذخا دقو نايعالاو ءالضنلاو ءارمالا عماجم تراصو ةميظعلا

 تخ ىتب نم مونمو هئسدحأ نم مازن نييقرشلا نم ةعامج ةريخالا هتروصب

 ديجلا نم نوكملا يقرشلا ( قولا ) قيرفلا نينسحلا نم ناكف نيرمملا

 نبسح نقلملاو لدعلا وبا دمحا نسحلا هعمو يزابح ةبالس وشل | هامل

 نوتفي ل تابقرش تارميزشسم ثالث مب حصي نييقرشلا نم ةعامجو يبانالا



 ص
 يدنفارددكسا نئفملا نسحلا هريدمقيرفلا اذه سأرب *ىش ناسحالا نم

 ولتليضف واتفوطع مهتمدقم يفو ءارمالا نم ريك دبش دقو ىققرشلا حرف

 ليثمتل | مهناسحال مهريغ نم هرب والا يف صيخشتلاب ىلوا منا كرابم اذاب يلع
 لك نولثمي مهو نيب وروالا نم هنقلا نم نإبو م2 قرف دوجو مدعو

 نينثالا ةليلو زيزعلا دبع عراشب نئاكلا ملجم ءاعبراو دحاو ةعمج ةلي
 نوحرفيف هياورلا عئاقوا ةيبصع ةيحيرأ م:ورضحي نم ثبار دقإو ناواحب
 لصالا دهاش نم رثات ليشمل نورئاتيو نزالادنع نونزحن و حرفلا دنع

 سوفنلا ةعفنم هيف ام فلخ ايعس مهيلع لابقالا ىلع رصم ءانبا ثحنف

 رهزالا ةديرج
 يفر كب ...رسحو ىئطصم كب ميهاربإ نايرصملا نالضاؤلا متل

 يف اعسوت مث ةيوابك ةيبط اهعيضاوم تناكو ةعصلا اهايمس ةيداع ةديرج
 ا رهزالاب ميس ايوصتساف نونفلا نم اريثك اهيف : لخدا ًاعسوت عيضاوملا

 نينس عبرا هلهاو املا مدخت ترمتساو دئاوفلاو مولملا ةرثكأ ةبسانم نم ايدي

 اهي رحم فراعمع ةبررصملا ةمالا يمدح نأ كعب 5 .ع ًأرط امرمال تفتوحا ع 3

 اهائي أر نا انثيل امو ٠ باتكلاو هاماعلاو ءايطالا لضافا نم ايكراش نمو

 نوسدنبلا نإد رصملالضا ذا ضع نالعا لفي هول ناكر ةيسدنملا عب :اومأل

 أ ريثك 5 ك5 سدنبهلا ى مسل ةضسأف ة 4ع دس ليم هدب رجح رادصأ ىلع ةمزع نَخ

 انلعا ةقيقحلا ن |.بلق يرصللارهزالاوه يدجالا رهزالا نا نونظي ( سائلا نم



 يف ال ينجالا رهزالاب ال قلعت ال نييرصألا نيلضافلا ناو كاذريغ اذه نا

 دئاوفلاب ةنوعتم ةيرصملا سدنجلا ةديرجردصتسو ءاشنالا ىفالو سيسأتلا

 لو مه دعقت ل ينجالار هزالا 4م أزم نأف ةسددملا عيضاوملاو ةياعأا

 قاظن ' عسوت ةداف الا رداصم ةرخك نأ ن.لضافلا ام ررخ لعل | ممعهجحو نع ام

 006 اًدَقن راكفالا ةلدامو كاذ دنع دحوب ال أه دنع دحوب ايف فرأمملا

 نافرعلا 0 ءلوناهذالاري ونت ىلع دعاسم ريكا ةرظانمو

 . افشب 4

 نوهح ري سانلا ذخاف انراظنت سيئر ى هَ عف [: أ ىفطصم ولتفوظع صره
1 

 مويلا يف ءايطالا لوع ذقاو بهم لك لب 0 يف اويهذو نوسمتتو

 يرصلا ملاسأ 3 : اسروتكدلا لضافلا نكأو س ألاىلع هضرم نم سدادلا

 موهلأ ءاج ضرلأ معبأ مس اسلا موه لولح رظنتا و رظخ ةملكب سأب اك لدب

 فزاو يرصم ار وةكدلا ةسارف تةدصف ةعصلا ةهح هتفوظع مدقلب عباس 6

 ًاضيارطخ ةماك تيح ىتح نسحنل لاحلا تلاز امو هريغ دب  جالعلا ناك

 هتاجنإ ءاركلا هلا أو ةترذع ' ىنبنذ ' ءانملا قدحو ءاجرلا مث نالاو ءأحرب ؛' تلدبو

 ليلخو يحم لك اهانمت ةعص ىلا هلوصوو ليواقالا هيف تراكرطخ نم

 رحشتل رك ذت ةرعن

 زكرم سدنب٠ تدوج يدنفا ىفطّصم لضافلا ةرضح هادباللا | ل

 لاغشالارظان ةفوطظع كلذ ضرع لونلان زاضيف مايا ظاشنااو ةمطلانم نشفلا

 نيينطولا نم مللاععا نع ضرع نمش ةيئسلا !أ ةءويدلا باتعالا ىلا ةءمومعلا

 ىلابتكف يوب دخلا يبرعلا ناويدلا سيئر ةداعس نم باتك هل دروف مهراغو

ٍ 

 8 اسلم(



 هيدا هود يمووشو

 و

 يف ةمغملا تاءادخلا نم مترضح هومتلدا اا ارظن - هصن ام روك ذملا

 0 ير ةداعس لسراف ةينسلا باتعالا ىلإ كلذ ا:دذرع دف ماعلا اذه ناضيف

 ياسلا ي يويدخلا بانجلا معن يلو نأب ابوتكم يوبدّخلا يبرعلا ناوردلا

 ملبن ناب ركلا قطنلا ردصو ملاعا نس نم يباعلا هاضرربظاف لضفن دف
 ير دابتحالاو ظاشنلا مدق ىلع اكاد اونوكت ناو كترضحل كالذ

 تافظعتلا نم ةب متلمش ال ًافيلبت كةرضحل اذه ريرحتب انرداب دق رورسو
 ريما نم تافطعتلا ا ةبارغ الو ةيضرملا مكتامادخ ىلع ةينسسلا

 ىلاهت هللا هديا هتموكح لاجرو هنطو ءانبا بح ىلع ليج

 نم هائيفعا نالاو في وس يتب يف اذن ديرب اليكو ينيادجلا ليوم نسح انيعانك

 تارضح نلعن اننا م نؤشلا نم نأش ىف ةدب رملاب هل قلعت الراصو ليكوتلا

 ةردنكساو رضن ادع ايف ليصل ىف ب روتعب ليك و انل سيل هنا ناكرتشملا

 هجولاب ىلع يدنفا نسحو يرمجا هجولاب ليلخ يدنفا دمحم ةرضح ريغ
 3 ثيم ليصعللا ريغب ص“ ايف ةرباخ هألف ءالكوأا نم مادع ندو ربقلا

 ةيلام ربيغوأ ةلماعملا تناك ةيلام سانلا مهتالمادم نع ةلؤسم انترادا نوكت

 ةضراتلا تاهاكفلا ىف ةنيردلا ةلسلسلا

 ةيدارعو ةيدا ردارل ةلابخ ليسو ريبقلا نيود ردبكبا هلل
 رهاملا يعذوالا ةيبرعلا ىلا همجرتو ةباكملاو ةياورلا ةروص يف اهدروا ةيخيرات

 داس نيدلا حالص ملحم ثلا لفافلا قب ١ (وحصم هيريود يذنفأ قيفوت

 يدنذأا نيم ةبتكمو فنيل اهلا ةعبطم ْق عابب وهو ةبريم شورف ةرشع هنكو

 0 سما ريم يسم
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 لالملا هدب رح. ءالكو نموا امم هيلظلف : هدارا نضمن ةمقرشلا ةعكملاو هر داه

 فايرالا يف ءارغلا
 ا

 لق نم يوايجالا يدنفا مهاربا لضافلا ن ه ةلاسرلا هذه انا تدرو

 نيبئاتلا ةبوغب ىرشب و هبلطل ةباجااهانرشنف ةيردنكساب اياضقلا إق ةمجرت
 ناكف يذلا هفرع ىذش بادالا ءاجرأ اًرظع ًابيظخاي ةظعوم اندز

 مان لك يف رمالاو ىبنلا يلوأ نيب ىلعألا ماقملا هلافيرشو٠ "يذلا
 كتم بذ#م ىتح ٠ دادسلاو مدقللاو ىدحلاب قرط انل مسرأو ٠ ىضو

 اهرد5 ققح ةملاخلا كمحتاصن اوردق ًاناي5 كعفعو 57 ةفرب ليمتستو

 ةدوملا ينب .ىرم نيمترفتا لاوحا ناذا ٠ داشرالا بحاص كنا اونةياو

 كنا ةيكزتا جاتحجيال اتوب مل تبثو ٠ ًايظع انسحت انه تنسحت ةءالخلاو

 ةي ريمالا مل اصملا يمدختسم ضعب مهنم رك ذلاب صخت كنطو ءانبا ىلع رويغ

 ٠ ةيوعبلا تاووشلاو يمال كرش ِق اوعقو نءذلا رغثأأ تاوذ ضعبو

 ةيدنا ءاي>اىلع اوذكعو حاجتلاو أو ةداعسلا لت نعكةبوت مهرثكا بات نيذلا

 يتلاهسئافنو رغالا انذاتسائاصن مكرت دعب مهناف حالفلاب نيرشبتسم بادالا

 "ىلع مثرانث ىفكو ٠ ءاضرلاور ورسلاو ٠ ءانشلاباهواباةفاوداعرردلا تقافو تكاح

 صلخم ينظو ةريغو ةمهب معنا ركنملاو ءاشمتلا نع مدرفأ أر رف كتممو كتريغ

 يه يتلا ىربكلا ةيالا لب ا .ف ١ كنتال هتيكح

 " ماتخلاو هدبلا يف٠مالسلا كب مترضح ىلع اذمو كاضر نبعو ٠ كانم لج

 6# مدن هللادبع#



 ىلو الا ةنسلا نم نوورشعلاو يناثلا +زجبا

 ١1١9 ةنس هبوطا١٠و ١١١ ةنس ةيناثلا ىدامج ؟> ءاثالثلا موي

 امل* ةنس ربياني ١ا/ قفاوملا

 »< انلعف ملمتل انلقم متك وأ 9“
 المفتلعف املك نييقرشلا عامسا ىلع اهددرت يتلا ابوروا ةباك يه

 نيب فيلأتلا تيكحا دقو ينيدلا راشتنالا وا يل راعتسالا هيلع !لمحي
 دقو دالج سراف هيناثلاو دادو ريف- ىلوالا تلعجت تلعن ةكلملاو ةينيدلا نيتوقلا

 هتابطافعيف لوقيف نيددلاةيامح كلملا ناونع ىلا يبوروا كلم لك فاضا
 سوفنلا يف أعقو دشا ةرابع وا ىيسملا نيددلا يماحو اذك روطاربما وا كلم

 لاور دبا نيدلاو ةيلسلا يئامز يلع ضباقلا هنا ممالا عيل هذه نم

 نيدلا لاحر دعاسلو هعابتاو كلملا دينأ ءزاول نم هنوري امذيفنتب هسايسلا

 ىلع نيشام ةوقلا لاجر ىرتف هيلا ةوعدلاو هثإ ىلع ةريغلا مهيف تعبي أب

 ظ مهفئاظو نع نبع مل دقرت الو همس مل رتفت ال هيلا ضوفامف لك دعاو قمن

 ام اوكردا مهنوكأ مالاو ٠ مالا فرش ةدايزو كلملاو نيدلا ةايح اهيف يملا

 يف ليسلا عافدنا مهعم اوعفدنا نيدلا ةمدخو ةسايسلا لاجرو كولملا هدصق



 هيعار راق راجتاو ةيعانصلاو هيملعلاو ةينيدلا تايعمجلا اودقعف تاردعغملا

 ةاراهث هياع هبجواو هسفن هب فلك ام نا->ا ىف قيرف لك ذخاو ةيسايسلاو

 | اودصق نمم هريغ ةقباسمو لمعلا وا علا يف هريظن ةارابمو كلملا يف هراج

 نم اوجرخو مهدالب يف دصقلا اوغاب دقو ٠ هب لفتشا اب اولغتشاف هدصق

 ةعاضتملاو علا رون ىلع نيرئاس كلملاو نيدلا ٍينوق ىلع نيلومحم مهدالب

 نيباذتمو نيبقارم اهونطوتساو نيرجتمو نيحتاس ةيقرشلاراطقالا اولخدف

 ةاكتمم عيضاوب ءاشنالا نيدايم ىف قباستت تزرب هدا ةرثكلا مدئارجو

 | ةماعم بادالل ةرشان رابخالا ةلئا ترا ةنيزم تارابعو ةلوطم تالاقمو

 ةيام ممالل ةدشرم معلا ةاطشنم دصافكملا ىلع ةناح ه”ىداسا ةديكوم مولعلل

 ةسك اعموا راجلا ةثونع ةلفغلاو ا دعاقتلا نم ةرذح طيلاغالا ىلع

 / كولملا ريسل ةظفاح لمعلاو لضفلا لاجرل ةخروم لئاضفلل ةرشان محامل

 نايقرشلل ةعداخ نيدلا د 3 دالبلا ريخ هيف ام ىلا مسالا دارفأ ةيعاد

 هشيعمو ريسو نيد نم هيلع مه ا1 ةحينم ,هايظعل ةلتاخ ملاجر راكفاب ةبعال

 عبنمو عيرشتلا لهم برغلا ناب موني ةيدانم ةعارزو ةراوتو ةعانصو ءامتناو

 هيلارمتني مل نأ دياب خرط ألا ممالل ةابح ال لئاضفلا عجرمو لمعلا

 ديقنيو هتدابمب ديعتي و هأبب إككي لنا فرش الو هذ عتب مل نأ لضفالو

 دعب نراهربل جانحت ال يتلا اهتايئزج نايبل جانحت تايلك هذه ٠ هتادامب

 0 ١

 سابللاو تاثالا مدص نونسحت ال ركنوكل نوشحوتم ملأ ابوروأ ت

 ١ ةيراجلا تادهامملا دقعب الا هيلا نولصت الو انعونصم ىلا 0 ناو



 غ0
 تناماف اهيلا ةورثلا لوحتأ قرشلا يف اهعونصم لاخدا نم تنك اذبو

 ةيدنملا قرشلا ةعانص نم هنم دبال ام لع ترجو نويقرشلا هعنصب ناك ام ٠

 ىلءعابيو قفني امنا هريغو لوطانالاو مجلاو نيصلاو دنهلا يف ماصبايف اهريغو

 نوعرزب .ارجأ نويقرشلاف هدالب عونصم قمادو عامي اياك يبوروالا دب

 اهتوق اوديّويو اهتورن اومظعيو ابوروا ةراجت اوج وريل نوعنصي و نودصحيو
 كلملا يف مل ةبغرالو دوجولا يف مل ظح الف ةيلالا تاداربالا ةكلملا

 مهداز ايمو املها ةارات نع مدعاقت اعتمد قلخ سنج ا؛وروا ماما م 11

 نوطبشي ءاوصل مهنا ثومجز ءارجأ ءالخد دوجو اهتاركو ةعانصلا نع ادن

 مخورغيو ةعانصلل مهدالب حالص مدع مدومهويو فعضلا مهومريو ممثل
 يتلا كلاملا نم اريقك نا نوملعب مهو تالالاو تادحعملا رذعتل كلذ رذعش

 ةينطولا اهتعانص تيحاو ريغلا نم اهترتشا تالا, تناعتسا اهيف تال ال
 ظفح ريغلا عونصم لوذ>د ثتعنمو اهيعناصجاورل أدءارش اهلها ىلع تمحو

 هضبق يف يقرشلا هاقب نوديري تاهرتلا ءذهب مهلا مهفرصب مهف اهلها ةورثل
 نودي الف ابوروا لاحر ةقباسأ اناديم قرشلا كرتو هيلا اهنادعا يبرغلا

 ظ نوراغيلوقعلا ٠١ هعصو 'ر وبتف متءانص نع 0 ء لظعي اعونصم

 لايعالا نم لمع تو كر الف نيصاخللا نم هنا نونظيو ليخدا اذه عادم

 مدعاقل نم بجعتت ابوروا لاجرو تايرتفملاب طونقلاو سأيلا يف مهعوقو
 انامف متاعفل انلشم متنك ول لوقلو

 مناب | قالخاب ؟قاحتو ةيقرشلا متاداع دل ع فوفو ناايبوروا تلاق

 انوواستل ةندملا انتاكرح يف انتاراوهعغ نه دب الف ش>وتلاو ةيجم ملإ ىلع ادب



 دابا جرا صولا تتلج

 تعسوو ا,رااو انزلا تحاباو رماقملاو تاراهلاو ريبلا انل تحتفو ةبترلا يف

 كامماو نيدللا عايض نم كلذ ءارو اع نويقرشلا لففف نارسخلاو وهلا ةرئاد
 مهالخا تداسف رومخلا ىلع نوافغملاو ءايبغالا بكحناو فرشلاو دج لاو

 مالا اويكتراف تابسولا ىلإ اولوحتو ممدئاقع ثدسفو موقع تفعضو

 ةضرع اهلعجو شمتلل هل ١ ةينطواا مهتخا مذا_تاب راعلاو مرحلا باكتراب

 ىلا قبرف لامو مه مه لب داوقلا ةبتر يف مهف اهيلع متريغ مدعب ينجألا
 اهنم هتقرسب وأ اهاضرب هتجوز ىلح ميبل رطضاو رادلاو طيغلا عابفراقلا

 لقعلا تافلتمو ىهاللا مي فرصيو ضرتق نيبارملا ىلع فظع لكلاو

 ناك نا دع ًامداخ هلراصو هئاكم يبو روالا نكسا ىتح كلملاو مسجلاو

 ابوروأ تلصاو يهالملاو روملا ىلع نرويقرشلاكلاهت اءاكو امرتحم ايظع

 ًاقاهزاو ةورثال اليوحت يهالملا بابراو تاسموملا مهبلا لمقراو رمخلا لئاسر

 نييبرغ الونبيةرشال مئاضفلاو حئابقلا هذهب نوسبلتملا عصا ىتحنيدلا خورا
 يهو قرشلا نم اهدصاقمىلا اهوصوو اهئار ا ذيذنتل لئاسو ابوروأ مهتذختاو

 ىلا عوجرلاو شحوتلا الا يه امو ةيئدملا مساب ميلمع ىلع ةرباثلا ىلع منحت

 نيدلاو لقعلا تادسفمو ىهالملا يف ساهننالا ناك ول ذا ةضعملا ةيناويحلا

 تعضو الو ًانونجي ًالهاج ًاريعش هيككرم تدعو ابو روا هتشاحت ا ةيئدملا نم
 ةديدعلا لئاسرلا تبتك الو امنم ةذمالتاا منمو تاركسملل ةديدشلا نيناوقلا

 ةدابعلا نع نيدعاقدلاو ةديقعلا ءافعض نامرحو قوسفلاو رمخلا مذ يف

 ال ىتح قرشلا قيرط يف بصنت خاخنو كارشا هذه امءاو سئانكلا روضحو

 نييقرشلا نا ابوروا تار الو ٠ ابوروا ةلابح يف مقو دقوالا ةوظخ وطخي



 يه 8
 كولملا دياكم نوكردي الو لودلا دصاةم نولقعب الو مهتلفغ نم نوببتني ال

 مىاغل فرش نوفرعي الو منيد ىلع نوظفاحي الو مهدالب اص يف نوعسر الو
 #6 سملت ةرك مهتذخما مهناطوا عايض ممهي الو ممول يسارك نوظفحي الو

 اناعف متلعفل انلشم متنك ول مل لوقل يهو ءاشن فيك

 ةترادا حالسالاب وردا لخارنا ةيجاج ايف قشلا نا وروا تلاق
 ىلعابوروأ لاحر عمجاو ةب ةم هروالا ملاعتلا 5 ساذوتو هتراهتو هثلامو

 ةعظفلاو ءزجلا دعب هزجلا مهيلا هم ىلع ممزعاوطب رو اهل الباقم ًايسق هلعج
 لوخدلا يف اوولن مع كال 9 يل اذه لودلا نيب دوقعم قافلا ىلع ةعطقلا دعب

 سم ىوعدب هضعب و ىلاملا لذبلاو ةرامتلاب هضعب اوكلمو .ىفالا ىوات هيف
 ةايهدلا ةيهادلاو ٠ ةكأمم قيرطل ًاظفح وا لصنت باوب ةئاهاوأ ةلود ق>

 يبوروالا نم هوفوخو ماهوالا مه بولق اوألم هءاظعو قرشلا كولم نا
 ربمسلاو لاريمالاو لارنجلاو زيكرملاو تنوكلاو نورابلاو دروألا مسأب مهوبهراو
 ردقي ”ينحوا ةكلملا سلق هنكمب كلم يب وروالان ا مل اوليخ ىتح وجم او

 بم دسإ كلذو ناوهو لذ بو 5 ةوحو ابعر اوالتماف اهقرح ىلع

 | .راريثك اورظضا دقو نيبوروالا عم ممئاقو يف 8 مونولمأعإ يف :لاةلماعملا

 0 إذ ريغلاب ءاح الا ىلا كلملاو نطو |'|مهب عفتني نيذلا ءاهينلاو ءاهجولا

 ملام ىلع ىلع هئاليتساو هلخادت ىفيبوروالل دي ىوقا اون :اكف ةلماعملا كالت

 ةيمحلا حور مهيف اوثعب و لامعالا ىلع مونرمو ةسالا ىلع ملاجر اوبرولف
 راسم ةسأ يمس مهمشر ”و مفوةح ىلع ةاذاحلاب راشتلا ىلع مهودعأسو

 مهوهاعو ةيلقعلا دساؤمألا نك مهوناصو ا مهوبذهو ةرامت أو ةءانصلا



 دي ها ؟ د“

 ةحوللا 4ةداصة.؛طو للا رم هوو ةماملار 1 ىلع مهو دوعوةينيدلا دا أ |

 تاقباسمو مرمي ١ خب راوت ىلع مو وقوأو موعف دو مم دقي اء ةفراع ةيئلا ةيفاص

 :ارجالاو نآفلا لاحر نم مهورذ>و ابوروا سئاسدو مهدالب يف لوذلا

 لاجرياو الاجر مم هاما اودحوأ هيف رشا ةيلصللا م ابارور وا نومدخي نيذلا

 كلور ابوروا كوام 0 ماياعر قوةح اوردهاو ىيكلاع + أوامها منكلو

 منك وأ نولوقيو لالحصالاو فعضلا نه هيأا اوراص أ م روعي و ميلع

 انلعف ملعفل انأثم

 مرح عم 2 نس مناف كلذ يف نيبب وروالا ىلع مول الو

 غي ةميظعاا لاعالا نوامعب مخور. نويقرش كروز ميكلام عاستاو

 م ارامل نوكرحتتب الو توملا نم هيلع يثغما رظن مهلا نورظني هو مهدالب

 ال معن الم م,: الور م.ٌعأرمأ لامعا نوءأسإ م.نوريوملخادت را نع فاقبال وأ

 متاولخ يف ةيلاعتاوءامبنممعس ٠ مبايث يف نوشمكتم سئورلا وسكان هو

 اوجرخ اذاق فرشااو دجملا ىلع نيصيرح سانا ثاوصا عماسلا اهنظي

 ناعطت مناك هيذن ناب مو هأصعب يب وروأ فعضا م. تاقرطلاا يلا

 يدنهلاو يضوتلا هكراشاذأ يرئازجلا سيقن نع ٠ رئاظحلاىلا قاست ءانغالا

 كيرا او يونربلاو يرابجتزأأو ىطقسملاو يندملاو يسربةلاو يرصملاو

 ةدعرب يناذف الاو يثكارااهلباقو 58 أاو يناكرتلاو يناسغاطلاو- يورماو

 يىرغأ أو يزاححلاو يع و قار ءأأو يم ءأ | هيلا رظاو لجولا فئاخلا

 يذلا رذحلا سجوتملا رظن يلوطانالاو يسلبارطااو يروسااو يماشلاو
 راذنا قا ةلود نم لسا ةحأر ايم | الك هلق هعقلو ةوملا 4مومت
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 ثناكول هناف كالملا ةمسل ابلط ال نيدلا فلخ ًايعس ىرخا نم برحلا

 ةريمكلا لودلا كالت نبب رهدلا ءاقب تيقبل نيدلا ةيهسم ةينائعلا ةلودلا
 ىعسو ةينيدلا ةرياغملا نكلو ةقوقحلا يف اهنم هزج ىه ىتلا ةريغصلاو

 جرخا ىذلا لماحت ا اذه بجوأ ىمالسالا نيدلا يشالت يف ابوروا

 نإلفمملا نم اريغكىرنانناو ٠ عالتبالاوالالقتالاب ةلودلا كلا*نم اًريثك
 زجتل اب !منومري و ةياعلا ةلودلا نومذي ابوروا مساب مهباوق. مهتكنح نيذلا

 مظعا اما اولاقل اهوفصنا واو ماكحلا ٌةوسقو ةرادالا ءوسو رصبتلا مدعو

 رات اهيلاس صني ةطقن يف اهناف ةيزع اهاوقاو ارصبت !هنسحاو اثاث لودلا

 ةيعيسم ةلود ةرشع ينا؛ نيب ة.مالسا ةدحاو ةلود أمال يناودعلا ابوروا

 فكايدالاو سانجالاو فئاوطلا 2 امتياعر تحتو اكيرما لود ريغ

 مهلثاع نم ىلا ابوروا لاجر نم ةلصاوتم نتفلاو تاغال لرماراثكو

 ةلغفاحلا ,ساب اهلتهت ةعطق يف ةعماط ةلود لكو ًاسنج مهنم برقي وا اف

 ككسلا دوجو مدعو اويضارا عاستا عم اهنيد ةباقو وا اهدودح ىلع

 كي ناضيفلا ةرمتسم ربا دوجو مدعو لودتلاو لقنال ةلبسملا ةيديدحلا

 تبسخاف اهرطما ءاش نا ىلاعت هللا ةمحر تحت اهدوجوو ايضارا ىلاغ

 تمواقام ةيبوروا ةلود .ظعا ابب تيلتبا ول روما هذهو تبدجاف امنه وا

 ءالت اهبنكلو ٠ ىثالتت وا طقستو نيماء وا ماع نم رثكا قعاوصلا هذه

 نومعزي سانا ةطساوب نييبوروالل ًامازتلا ةيديدحلا كتكسلا ءاطعا ىلع
 كثح.لا ناف انظأب زيادكنا وا نوي واسارف مهو ا رهاظ اهتيعر نم مهنا

 منعا نم يف مسجلا ىلا ةبسنلاب نيبارشلاك ةكلملا ىلا ةبسنلاب ةيديدحلا
 للا لااا ااا ااا ا ا زذزذ ذز >< <+<[3[1[1[-[-1.0بنتذذذأذ] ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12121 ]1 ]1 ]1 1 1 1 1 1 12121 121212121212121 1 1 1 1 1 21212ذ2ذز2ز2زةزةزذ زةزةزذزذزذزة2ةز 1 ة2زةذةذ2ذزذ2ذةذ ذز ]|
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 دي ه١

 انل نمو اهعابتا كالما ةياقومساب لخادنلل ةليسو أب وروا اه ذنعتس يتلا للملا
 انم بهذ امو ىرج ام ىنكيو نواهتلا اذه لثم نع ءارزولا دي فكب
 تو.تحنعلا نم نهوأ لص انكترا دقف طورشلا ىلع ادّكترا نأف ىدس

 عفو دقو انب صني ايف بالرب ةدهع ذيفنت ىلع ردقن مل انناف

 عئارذ لودلا م,ةلعج لاجر نيبو اننيب أطورش ذفنن فيكف لودلا اهيلع
 م ىتلاابوروا لاعا اننلهذا دقلو ٠ دصاقملا ءوسال لئاسوو لخادتلا

 الب اهيف ميقثو اننك اسم نم انجرخت يو اهضرا يف ربش كالتماب يقرشل سن
 وأ اهضراعب نم دجت مل اهناذ ةروذعم اهنكلو ةلجم“ ةجح الو ةدوقعم طورش

 انلشم متكول لوقث لب ةيناسنالا بوث يف اهعم اننا فرتعت ال يبف اهيرا

 ] كلغ ما
 امناو ءاليئسالا مس ايقرش ا دلب لخدت م ابوروأ لود نم ةلود نأ

 ضرعتن ال اهنا فيحو لوا يدانتو ةيناملاثبو ماع مسا لخدت

 لمعلا ىلع مدقل الف ائيشف ائيش نينثالا ربيغن يف ذخ ات مث دئاوعلل الو نيدلل

 هيف تضروع كراو ىفم دقف ذفن ناذ ةبرجتلا لوبق ىلع ءىشلا لعفت لب
 اوناق مل تنس ثييح سنوتو رئازجلا ىف اسنارف لعفت ؟ ليوأتلا تمزتلا
 هنرشنو هماكحا نم اهلباقم غنت لب يمالسالا عرشلا فلاخت داوم ضعب هيف
 لوحت تذخا ًاضراعم دجت ملالو مماضرت ةاضف هذيفنتل تذذتاو دالبلا يف
 | ملو ينيدلا يسنلا قاطنل اعيسوت مالسالا اهركتي داوم ىلا هداوم نم !ريثك
 || . يف تني لو وهوه نكي مل نأ ههبشي نوناقب انذخاو هاني راج لما ثبلن
 اهتلغ ىلع تلوتساو فاقوألا ىف تاخادت 3 نازنع ةؤلازغلا هداوم الص

0 

 هما

 يتوزع اا 09: ناو 1 ا دس 1 سو ساس ذم
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 | ممم اهسملا

 انيفختو املام ١ داصتقا دحاسملا همدخ نم ارثك تدرطو نيقوكسملا تعزمو

 نم ًافوخ اهلاجرب معتلدبتساو ر كلا نيينطولا رك اسملا طابض تنفر ع أاينيد

 ميلعت سرادملا ىلع ترج م مهيد م نومحي وأ ,هدالب نع ام, (منومفدي ةروأ
 هيك تايعيبطلا ذخالاو اهتغا اعتإ مت ةيعرش مولع ضعب

 نوز وثب نيد منو ريأغي مهنا اومأعي الكل نيدلا ةار ”انبالا ,ْثي ال ىتح

 انوروأ لود ىلا ءاحنالا يكب لليد ىلا نودي وأ مهيلع

 هذهو ٠ ءاوملا ةتص لم ءالأب ةب كمل اطورشو ةييلخلا اهدوعوبر ارتخالاو

 اهيأأت شعب و اهئادعأ نم ابتيا 0 مسأب ىراخميو ٌةارهو ورم اخد ايسورلا ةلود

 اوماقاف دودحلا فر فر اب( 3 اوضمث اهلها نونك اسد لاجرب م دقو افراق

 المد كانه اهتغل مدت يف دا 85 مديد اهم ابطب رت طورش 3

 ةدطولا ةريغلاو سنحلا ةمحو نيدلا اهتومو تومي يتلا ةينطولا تاغللا مادعأل

 ركراا ديت ةلعب أهرصأنب ,مهذخأو الها ءاعدتساب رصم تلم د يل

 ةدبث ةموكح مضوو ماظناا ثب ةلع ةلعلا كلت ىلع ديز ع فيرشلا يويدحلا

 ا؛ مظنتلاو نيسمتلا يف اهعسو ينام تاذب دقو ابوروأ تاموكح ةباشن

 اهميلعتو انعاوس ةرثكومم اندكلو ةلماع ب ناذ أ ريغ دمت مو اهلى ارت

 نو اهلاعفا لعفت اهانكرت لب انيف هثبل تاخد ام ءىش يف اهدلقن ملانل
 ةريح ىف ننو بئاهتلا هلاعا نمانيري ا ةحاس يف ا:ناكاهيلع جرفتت
 هنا ىريل هل اهانيب رصم ىف ةرتلكلا لاعا لهج نمو ٠ ةشهدملا هباعلا نم
 راكفالاو تاعءورطظملا ةيرح تقلطا ًالوا ٠ ريكنلا نم اهيلا ههجوي أم قيقح

 هذه ٠ ءاشت فيك اهراكفا يف فرصتلو ديرت اب [كتن ةريثكلا دئارجلا انيأرف

 ع
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 سس ا اي م رو هي يواجه هسه نسير نس عسا, بجسمه و اوس سب سوما سسوس هوس نوت: مدس سسوس بسم بسسس ببن سنس

 ا 121970171 و وسبا زج جلاس باب ارا تارت" تن روج فسأل: ضباب دز لا 51ج زج "سجد جنتل

 كوي ا ابونا ندا هناا طوس وسن اوس م6 اناا اسف سنار ا اح با واعز ااااااازط سا جسام نس سس هسا سل اناا تا



 دي م1 و

 لاعالا لفج لغج ىلع فوقوم اهحالصو دالبلاريخ نأب يدا ١ ةينطو اذا لوق"

 ايناطيرب ةبقارم تحت ةليلجلا ةيوبدخلا ةرضحلا ةبانع مطوحت نيبزصلل ديب
 اهدعو تفو ذفانلا قحلا نوناقلاب ةديّوم ةتبث ةموكحب اوماق مهن ار اذا ىتح

 دوسالا لجلاوراغلبلا متم ام رهدالب يف مرتي ريل بارع تلجاو

 لوغل هذهو ٠ املةحاترمةمالاوريثكب رصم نه لقا وهامم هريغو برسلاو

 ميديا تحت تارادالا عضووزبلكن الا ذوفن ةدايز : ىلع ةفوقوم دالبلا ةولصم

 )ا نوي رصملاابنع يضر يلابتال مهاعام العسال نود رمل ًايبتيى ّ حءالزنلا ةدعاسم

 ىلع ةظفاحملا يف ةديحولا ةلودلا يه اارف نا لوقت هذهو ١اهنم اويضغوا

 زيلكتالا دوجو الا اعرضي الو يويدخلا دب 0 اهيف ناطلسلا قوقحو رصم

 سوفنلا بزب ةيماع هذهو ءالؤه ىلا الو ءالّؤه ىلا ال ةبذبذم هذهو ٠ ايف

 هذهو ددرتلاو كشلا خي ممعقوي ام نايدالا تارداصم نم مل دروتهذهو

 نوحوريو نودغي نييرصملا تكرت مث ٠ ةيبط هذهو ةيقوقح هذهو ةينيد

 سوساج الو مهيلع بيقر ال نواداجتي و نو رظانتي مو تاضفانغملا هذه نإ

 مهروهظو مهقوقح بلط ىلع مهبنت مل ةيركفلا تارثؤملا ةرثك نا تأرالو
 مهدالب لاعاب مايقلل مهدادعتسا ىلع ًالالدتسا ةيبدالا تارهاظنلاب اماما
 نمثو ةدماجلا راكف الاب بملتو ةداضتملا عيضاوملا يف ضوخت دئارجلا تكرت

 رصم اهلوخد دنع لاعالا نع اهدي تفك اهنا ًايناث ٠ نوقراغ ووللا راحت يف
 يئقارتل الا تلخد اماهنا ابوروال ةلدالا مقنل ارهاظ نيب رصملا ىلا اهتماسو

 دجت مل انو لودلا حلاصمو مهحلاصم نيب قيفوتلا هيف اب مهيلعريشتو نيبرصملا
 ةميختلا ةيويدخلا تاذلا يف ةظلسلا رصحمب ًانطاب رهاظلا اذه لمجي ند اهماما
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 مهو لعذت تيدا ىتح نولعش مهو لوقث تذخا نيينطولا يف تارادالاو

 تنمأو وجلا الخ ىتح ةيبوروالا نعاطملا مرا يقل تناكو نوقظني ال

 اواو ديعأا ثككنو دعولا فلخب اهتومريو امومذي اوذخاف ضارتعالا

 ءاما المع لوعتل الا تاخد ام اهاف نق ريغ مهو عادخلا يف عابلا لوطو

 مشو اهلثمو ٠ طاشنو ةعءبب اهتماتسا لاعالا 5 أاوضوف امأف ابوروأ

 ةين او ىلحو ثاثا نم دنع ام ينوامح ل لاقو موقراد .لخد صأ لفك
 سيلوبلا ةيلع لد اذا لبف هضراعم ريغ نم ديري أه هنولمحي اوذخاف

 رادلا سحاص هنا لوقي لب الذ صل اذهلوقي مدياب هنولمحي رادلا لهاو

 اوصخرو تاسموملا روش:م اورشن ني ذلاره نياكنألان نوريا ٠ هءدخ ءالأ هو

 ءامطالا 05061 اونسنيذلا مه ما ٠ نوناقلا ةيامح 00 :أغمأل نحر نأ ءأاسنلا

 فتراارقلاةمرح اوكتهف انزال تاحلاص نبناب تاداهش ”نهءاظعاواياغبلا ىلع

 اولاق له مأ . باعكلك يف ىلاعت هللا ةمرح أم ليلعب ةاروتلاو ليمضالاو

 فنرا ريغ نم ةيسدنحلا لامعالاو تالواقملا يف نيبالم قفنتس نييرصمل

 نيفلكم اديبع نونوككس غلابم نع لاّوسلاو مماياف اهيف لعفن اع لاسن
 ةيضرالاو ةي روباولا تامازتلالا اوظعا نيذلا مح مأ ٠ هراعو دلشتورىلا اهدادسب

 نيذلا مه ما ٠ يرصم لمع لك اوقيض نا ىلا تادهاعما قاطن اوعسوو
 باري ابوروأ عراز# جورأل شيشخحلاو ناخدلاهعارز نم لاب رصملا اوعنم

 اميرو نم ريغ مرا أو مه:اهم اوعاب نيذلا مه ما ءافعضلا ءالؤه توبب
 نأ ةحادحم ةالبلا وكرت ىح أب ابلقن ىلع هب ناعدسل 5 اهذخا نم اوظعا

 ةمدخلا نع نيدرصملا أودعبا نيذلا مم مأ . توينلا وأ اصعلا اهسردي



 ديك ه1

 فودجي ال نيب رصملا نم فولا عبصا ىتح حلاصملا يف ءابرغلا اورشحو
 ةذمالت نم اوالق نيذلا ,ه ما البس ةيئاث رممحادغسال نوفرعي الو توقلا

 ةتامال اوجردتو أبيف يناجالا مادفت“ا نم اورثكاو مهسرادم يف نبي رصملا

 ىسنيف ن ارقلا ةغل منا يزاكلا يف ع نمل تافاكملا ضرفب ةينطولامب 5

 ره هاروش ةيدنأو مرسلاجص يف كلا ذب نوحرصي كاب وروا ماما ةبقع ف قاولا نإ 0 أهم

 الو انين اويرخ الو الجر اولذا الو المع اوفراق الو المأ اولان ام هللاو ال

 ممتراجت مير يف اوعس اذا زيلكتالا ىلع اذام - نيبرصماب الا ع اوكته

 ممول نمو ٠نولعترم اذهرهو نوعجرير| اقئاع اودي لو و ممئانب | مارزعساو

 يف مهو هنوكرتبا تابقعالو هيف فوخال ملام عيسوتل اًقيرط اودجو اذا

 ةرح ةلود اوار اذا_'نبرصملا نا نوري اوناك ٠ نوعماط ايثدلا دالب ميج

 فري مقوقح مهني رعتو مهدالب حالصاو ميويدخ ديبأتل مدالب تلخد
 هم“أب نيدانم مرسأو 0 ىلع هتما# يس 3 نيلماح رهربما لوح اوعمجت مالا

 ملاعاب مصاصتخا يف نيتيمتسم هقوق> ىلع نيظفاحم هرماوا ذيفنتب نيُماق

 نيظفاح دالبلا ةمدخو نمالا ظفح يف نيدهلجم منيد رئاعشب مايقلاو

 اهتمدزتسا يتلا ملفاحم نيلءاج نيزائجماو ءالزنلا ءابرغلاو بناجالا قوقل
 مهدعءاسن تناكف ممفصم يفابوروا م رزتسل هينطو لفادع اهحلاصم يىفابوروا

 اهنكلو ابيلا مه ءوتو نيرصلل اهماعتنا ابوروال ثدبعت يتلا رومالا هذه ىلع

 داوج ولعتل انمماع ىلع اهعدق تعضو اذا اهيلع مول الف تنظام ريغ تأر

 . ءاليخلاو رغما
 بوك روروصقلا يف دوعتلا ىلع اورصتقا ان ءوارماو اهلاعا نم مان اذا



 فلل

 ءاجو ةهاكب نوقطني ال نوتماص انئالقعو تاعزتنما ين ميفتلل تايبرعلا
 نوهال منع مهو ءالأره نورظتن» ىرايح انًؤاذعضو مارصتسا توص وا

 اًئيش كلملاو نطولا ديفيال اب نورظانتبو نورواحتب لفاحلا يف انئاهبنو
 نع ءاببنلا فرصنا اذاف نيدلل الو هسايسلل ضرعنت ال ملفا ناب نيللعتم
 ىقبيو ةموكحلا دوا مّوقتيو لاعالا موقث نمف نيدلاو ةسايسلا ىتبجو

 ينجالا نيب هانظبر يذلا ءاخالابا ٠ نايدالا ةيقبك اًئاَق نيدلا دومع

 رصتنت نا ابوروا ديرت لهو ٠ فرشلا لصاو دجلا محرم نع هل ىلت

 كلملا يف رظنلا نعدالبلا ءاهبن فرص نم رثكأب ناوع برح يف انيلع
 نا منك .اهبنلانأ مم ءاشل ام ريغتو ءاشن ام لعفتف وجلا اهل ولخيل نيدلاو

 هنم مونكي ال ام ةيلقءلا مهاوقب اونكمتنف مهدالب حلاصم يف ملفاحم اومدختسي
 هدسفا ام نوححصلو مد ةرطق ةقارا وأ ةنتف ةرآثا ريغ نم عفدمالو فيس

 ةما ملفعا اهدرت ال ةينطو ةيبصع دالبلا يف نوثدحيو عادخنالاو رارتغال

 ٠ هقداص ةدحاو هميزع ىلع بولقلا طبرب ديوملا ابيعسو يرصملا اهبرشم نع
 ريغلا مدقت ريغ جاشمالاو طالخالا نم نويرصملا ةاهبنلا هدافتسايذلا امو

 مالكلا يف ةلماجلا نمانوعد ٠ هزئاجعو مهئارقفل لام تيب انذاذتاو مهرخاتو
 هب روتسد كلامملا ريصتل الا لفاحلا تعدتبا ام ءالقعلا ه:يعتسا امب رتستلاو

 يدي نيب اننا ثيحو ابوروا كلا+ نم اريغك تبلقو كلذ يف تمل دقو

 هبر خنت“ ام انلاعا نم رهظنو ةينطو ةيبصعب اهدبّون مل إف ةيروتسد ةموكح
 ىلع لفاحلا يف اهبنلاو تويبلا يف ءارمالا يقب ناذ الاو ابوروا ماما ةرتلكنا
 هباهراو يبنجالا ماهوا لوح نيرئاط ءافعضلاو نيتءاص ءالقعلاو هيلع ره ام
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 نيقاعلا ءانب الاهلا ميحرلابالا رظن عومجلا هذهىلا رظنب فعالا يويدخلاو
 نم انوجرخأو 91 اذا زيلكتالا نع الضف ةيةيرفا ربرب ىلع ضرتعن الف
 عاتمو لامو ضرع نم مل هفلخن اب اوعتمتو انتالئاع نع انودعباو انيك أ سم

 يويدخ يدي نيب انرصو ٠ تاهرتلا رارتغالاو دعاقتلامايا هللاو تضم :راقعو

 ةينطولا انقوقحي ةبلاطملاو ةيحالصالا لاعالا يف زيلكتالا يراجن نا ديرب
 ةءانصلاو ةراجتلا ىف مدقتن نا بحيو ٠ نوهاس ةينسلا هندارا نع نو

 نايرصملاب يرصملا هشرع لظفحنو انروما اهزا ىلع ضيقنو فراعملاو ةعارزلاو

 هب فافختسالاو يرصملا عايض نم أب نوم يلاعلا هرظن نع اننكلو
 نم هدنع اب انسسحا ولو نيدعبملا أت نم رثكا لاممالا اياوز يف هكرتو

 امو انلاعا ىرتل ديعب نم انرظنت ابوروا نا ٠ نيفاج اذعجاضمل انمبل ءالالا

 مخنالا يويدخلا هب ديكون ا“ ةرالكلا هيلا انيدهت امو لاوحالا نم هيف سلقتت

 | نع نويرصملا اهيا اوفك ٠ نوهال هلك اذه نع ننو للخادتلا اهروشنك
 يدب كريب اوريظاو لعفن الو لوقن اننا مالا انتربع دّقف لاقلاو ليقلا

 هنم اوبلطاو هديّوت تءاج يذلا مهريما لوح معمجت اهرسي لاجرب ةرتلكلا

 | مكتكرت ين ةرحلانم هيلا متلو ا امىلءةرتلكنا اوركشاو ةسدقملا مكقوةح
 ةينطولا تا زايتمالاو قئاقحلا فلخ أيعسو قونحلا ايلطايبدا اًرهاظتنورهاظنت

 لوقي راهنااو ليللا هلم يف ب اديوهودعاقتلا اذه ينك اري يزيلكلا لكناف
 اناعف متلعفل انلثم متتك ول

 متلباق يتلارشعلا نينسلا تضم «ورمع دب ال يدب » لئاق لك

 هوس نع مكاسب لوح اهنف متر رو نزلات امجرغ |
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 رومخلا متيرشو ءانثو ًاحدم ةنانرلا ةنانطلا دئاصقلا مكةوارعش دشناف ةبفاعلا

 متلذبو ؟كتاوخا طيبشتب مهوةرصنو مت دالب ىلع ,هودتل دعتسا نم مسأب ادا

 ااطلو ٠ لامعالا نم مكيدياب اعمل لختلاو دالبلا ملوخد يف محاوراو مكلاوما

 ىلع متقصبو ًاملستو ًايظعت ميماما متعكرو روهظلا متينحو سورلا عاطأط
 فلا ةئام هيف لتق نوي ضر ورطتت كي 0 متسبلو ؟كناوخا هوجو

 لاو>الا بلقتل فيكو رئاودلا رودن فيك برت مايالا هذهف ٠ يرصم
 ًافئاخ لضلا بوين نوب هسفن يقلي نمو بناوعلا أ هد مل نم ىلع لاوهالاب

 ةيرقفلا عاملا ةيبنجالا متالولا يئاصملا تلدبا دقف ( ةيلحسلا ) ةياظعلا نم

 لهو ٠ ءاثرلاو يدنلا فد برضو رورسلاو برطلا داوعا ريسكتل كتعدو

 هريذجت' موللا ءاجو هرشو هريخي سما ىفم ٠ نولمعت متنك ام الا نوزت

 سرع نيزو ٠ هبر ةنجىلا أثاب  قيفوت انيدنفا مو>رملا راس دقو هراذناو

 ةيركسع الو يناثلا اشي سايع انيدنفا ىلاعت هللا ةيانعب ظودلملا ةررصملا ةموكحلا

 نا ىلو ًافهتظلسفعضن واهيلعدبتست نادي رتاهنالاقيف ةينطو اةوقحهنم سلطت

 هلعجيأ هرشني روشنمب هددبي ينجا نم هدنع فوخالو ٠ اذك ةلودب نيعتسي

 ةلطابلا نئاغضلا مهتفرف هيد نيب بازحا الو ٠ يناودعلا لخادنلل ةليسو

 ٠ لادم غزنو لهاج ةسوسوب ةينيدلا ةدحولاو ةينطولا ةءماجلا اصع اوقشف

 فالةخا ىلع هتيعر سانجا ميم بدلا ةينظولا قداصلا مزاحلا ماحلاوه لب

 جاتحي امو ةيرادالا موبصت 'اصخب معتقو مفوقح نإينطو || متم ىف ىف رعاسلا مهنايدا

 هيف مه اع عوجرأا ىلا اب وروأ ةمدص موب لاجر ىلا الا هتدارا طيفنت يف

 مهب ىدانيل هيلا هدايقنا يف نيصلخم 13 اوطاحل لافغتسالاو رارتغالا نم

 - 0 ”--هيبو بييوسبمل ... .. دسم دس ناسا هيو ٠ سس جم اوي
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 ٠ لاعالا نم هب نوموقي ايف مهوربتخاو مب.ديا' يب لاعالا اوعضف ةيماظنلا

 ةنس نيعست مهيقباس عم أوفقوو ايوروا مل تدهشورصم مهتر نيذلا ءالؤغ

 ايوروا ندمأب. اركهاح ىح دالبلا نوعملصي و مهسفتاب لاعالا نوري

 أااوروأ قدم مظعأ يف هدعال أم ةحارلا نمابمف يبجالا دحو امر لب 00

 مهيفو لاعالا ىلع ةردق مل ًاموق اندجو اذا ابوروال متلق نيذلا ءالؤه
 اليف مالأدسلإ هانت دوو مهدالب م هانمس ةندملا رشنو نمالا ظفحل دادعتسا

 الو هتسايسيف نوتسدالغ را نوجاتحي ال نيذلا هاله ٠ لمت يقم مو 0

 ةلوذكم ةطسإ الاغا نوريدد مناف هند يف رصمقلا الو هءارشل ىف 5: 4| رايسل

 رشل يف دابتحا الو راهتسا فاخ ىس اهيف سيل تاماظنأاو نإنأو هلأ

 ٠ لاععالا هذه لثم يف ةبوعص 11 دودح ميسوت 0 لياحت الو نيد

 مرنع يمشولا تاونبلا دي مفدو رمهزك ارم يف ,مديبأتل متثج نيذلا هاليوم

 ٌةدم م,ةبقارم ىلا الانوحات#< الو نالفو نال لاحرلا نم رصم يف متلفو

 كماظن اوظفحو ركلاعا اوسرد نيذلا ءالءوه ٠ ةديدجلا مىترادأ ينةريصق

 نا موبي هت يف نوهت مالعف دوعولا قدصو لامالا قيقحت نيرظنماوفقوو

 ةيرادالاوةب ركسعل ا ركلوصا رهميلعت دعب ممل وجرت اذامو ٠ نوحلصب ال اوناك

 يلواو قحا مه نيذلا ءالءوه ٠ نوحلفي ال اونأاك نا ةيئاضقلاو ةيلاملاو

 ام بهذ نم هيلع نوقفنتو رهبنم ةلصحتملا ملاوماب هنومدختسلا بن رغ نم

 .لره نيبرصملا منع منام ياف ٠ يرصم ريغ هلصح الو يب وروأ هعفد

 زلكتالا ةلعف نم ةجرد لقا انرصا ةيبدالا تارهالظنللاب رميوةح ةبلاظملا
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 بناجالل سوسوي ليخدب يناكو ٠ للخ اهات الو بغش الخد ام يتلا

 عابس اندوعت دقف ةرارعلا هذهب ةيرصم ةروث ىلا وعدي ذاتسالا نا ًالئاف

 هيف يدون دل ل ىلع نادو روالا ط لستو ءالخدلا نم م فمحارالا

 كر نا لبق ليخدلا اذه مم يف | روح فن نمتو هتينطو ىلع ةاطفادلل

 ةوقلاب رهاظعلا يف مبسفنا اوبرج دق نيبرصملا نا ٠ ءارغا ةاكب هيتفش

 وراثك حالما ىركاُت رشو دوصقملاب رفظأا نيدو مينيب مهققش فقوف

 تناجالا ن :.م لالا ةداقو 0 الو 5 ةوق اال ن لاو 50 ددعلا

 بجوم الو عارأا اضع حا مح ةغراق ةيقدنب الا يرحسعلا لعحي الو

 ةيسولا مدايقنا و مهريمال مبعوضخ دعب ةيناودع ةكرح يللاهالا ةكرحل
 مهبيعسو لودلا دصاقمل اوبينتو ابو رواسئاسد اونو اويدأت دقو نلعلاو رسلا

 ةعفنمل الو هللا ذاعم نيب رصملا ةحاصم ال مهيرام غوابل ةلا هذاختا يف
 ديالا ىرداقا ىآلا عب وهو الا يرصم نم ا هللا رفغتسا نيماسملا

 اناو يرصم ريخ يف ىعست الو يفرش بحت الو دعوب يفن الو لوق يف
 ءاهدب مل ةربخ ال نيذلا هاليخلا نيعا نيب ابنومدقي ةيسايم بعالم

 بوت وا ىولح ةعظقب لفظلا ةلاتءأ اهب مهنوليمسا ابعماظمو لودلا

 ةبااةصا هاو تاناغلا ىلع فوفولا ىلإ رهالا ريب ربع تلا :ندو.“ شو

 نا رمهيلع ليدتسإ يلا رمبتجأ>ح هو لالا تادعملا نم مهبغارف 4

 مهوعدب امو ٠ حالس ةعتمق نع ًالضف تاوصا يغشبةحارلا ونص اوردكي

 ةظفاحْلاو مه-وفت ردك ةفرعمنمهيف هايف نواب وروالا 5 هأ راحمىلا هاذ أةمالا
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 لاعاب لالقتسالا فلخ بادلاو مدئاوعو رهنايداو مهتافلو مهتوقح ىلع
 ماقا اينامو رو دوسالا لبجلاو برسلاو راغلما!نم الك نانولوجي الرهناف مهدالب

 تعاطتسا | ةدملا هذه ينو ةنس ةثامسمح نءرثكا ةيلعلاةلودلا فرصت تح

 نبجظعل ١ نيلصالا ىلع اوظفاح لب مه:داعوا مهتغل وا مهنيد ريغت نا ةلودلا

 نرم اورثكاو تارادالاو لاعالا ىف كرثلا ةالو اومحازو نيدلاو ةغللا

 ديدجت اوجاتحي ف اولقئساو ةريخالا سرحلا تعفو ىتح داجن*<آذلاو حايصلا

 كلذ لبق اوناك نيذلا مه مهسفلا اودجوو دبعم ةداءا وأ نيد دبع وا ةغل

 ناكورسييلع (مئانثوابوروا 22 كلذ ىلع اولبوق دقو ماع ةئامسمخب

 امراه نا ديرن يلا ةرالكنا سفن م نيكرجملا لب ملل نيدعاسملا مخعا نم

 لبح نم اميلا برقا نحتو ديعب نم مهتدجتا نم يراه وا اناعا ثيس
 وا ناك ًايرعب فصخم لئاع لك ىلع هانم ضرعي ذاتسالاو ٠ ديرولا

 بلطو قئاقحي رابخا اهنا نيصلخلا لوق الا معسي ال هنظاو يرصم ريغ.

 أءاو ةسامسس ْق نعطت الو ةم زر ضرع الو لجر فرش سك ال قوقحب

 الكم منكح و نييب و روالا .لوق مشاوعسل نأ يبي ذب سرد صحم 5

 انلعف ملعفل

 تب لها طالتخا يف هو انرق رشع ةثالث طابقالا مم نوماسملا ىفق

 ميو الما باسو مهدالب ند دووملا درط نم مهبسلو دهأشت ا نيدلا فاالت>حا

 س يلا ايريس 2 ةفاشلا لاغشالاب اضرأاوا ممتيد نم لاقتالا يراد مهرامخو
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 اسنرف هتلعف ام لثم نوماسملا مرهم لعف الو ٠ ابيب ةهيبش منوج وا بازعلا منهج

 ٠١ لثمالو يهذملا ىف اوفلتخا ناو نيدلا يف اهمتاوخا رهو تيوزجلا عم

 نولصي ةعمجلا يف مهو مهلتثو ممدجاسم مده نم نيماسملا عم راغاملا هلعف

 مهنأثاو مهناطوا كرتل اورطضا نيذلا سكرشلا ىف سورلا هلعف ام لثمالو

 انيقب لب "والا الا نوامحيال ةأشم ةلودلا دالب ىلا اورجاهو مهتيشأهو

 راقملاو نيطلا كالتماو تارايزلاو فئاظولا لدابتن ةدملا هذه لاك مبعم
 ىلا ةعيرذ كلذ زؤتنل مّتماك قيرفتو مءاجا اصع قش يف عمسن ف

 ةاع ةيناودعلا لودلا نم ةلود دمت مل اذهلو لبقتسملا نطاب يف يوطم رما

 فالتئا ناك لب ةينيدلا رهدئاوع يف مهتيرح طابقالا ءاظعاو ةسدقملا

 اًريرغت اوروا اهتدوعت ىتلا ةوعدلا كلت نيب ورصم نيب ابا مهب نيماسملا
 اذهلو ٠ جراخلا ينام دوجو ال ةيمهو لاعب بوركلا باب اهتفو ًاليلضتو
 تضم ىتلامهتظبار لحو ةينطولا ناوخا قاقشنا نم نيمل أتم نيهاشملا ىرن
 رصانخلا ال بولقلا اهيلع تدقع ةطبار قثوا هو ةريغكلا نورقلا اهيلع
 ةيريخلا ابو رواىعاسمرهتبدادةف ةبقاءلاو ثعابلا يف نمخيو سمثنل لكلاو

 دايعتسالاو لالذالل ىتش ييلاسا اهحئاصن نم ةهيصن لك تحت اودجوو
 رهرجتو رهرفانت نيماسملا ءاسل ةيظيقلا ضم ناك ول رمالا نا ىلع

 تناك نا ذعب اذتحو امضغ ةثلثم رودصب اضعب مهضعب ةلباقمو مهسئانك
 يثلا اب وروا تانسح نم ةئسحنو ةيبدجالا ةطااخملا ةرث نعي ةيغوانلا داع
 ةنم 1 اءاو ةمعاد تح نم قاقشلا ف كت أئمسلو 1 انملع أه قفدصت
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 دحا اهنيب ءاضقلا لصف ىف ىنكي ةريغص ةفئاط نيب قاقش وه ثيح نم

 عورف الك بوق عد اردو ةيئطوأأ ةعماشلاو سنجل | ىلع 5 ءالقعلا

 ناب قيفوتلا 2 الها نراك ينيدلا تعابلا ىلع كت الو دحأو لصا

 لظتو سوفنلا كل رت يتلا ةينجالا تاوصالا عامس نع نذالا دسو نيقيرفلا

 انلعف متاعغل انلكم متنكول متفلتخاو انقفتا ةيلك تحت عومجلا ل>دتو بولقلا

 اهرابخا ركل لقنت دئارجلاو الا ضرالا يف ةمطق قبت ل رصم ين ف

 زياكتالا دحا ركل لاف اك عارتخالل الها اونوكت مل اذاذ اهلايعا مكي رتو

 ذاللاو نياضملا تادرتب رارتغالا مكافكو رهلافا ىناب وروا ءالقع اودلقف

 برشيو مكمل لكاي نا الا قبب ملو دحلا بوث ركبلس يذلا يبنجالا

 ىلع 8 رذأق و بلاصملا ةدهو ىلا ةئراوطلا ابعفدت ةمءا لع ًافيغ مكمد

 افي سااهرخلا ىلا مكتم بسلا دعبل ٠ حوبذم ةكرحالو كرحتت الو اهءذد

 ةينطوا | ةعماجلل ادعي يل ارسالاو ىل .هلا ىلا نانثالا عجرإلو ةينيدلا ةييصعلل

 رصم ظفح وه دحأو 2 يش فا> ىهيس !دحاو الجر عومجلا .عرب و

 نع هتيلام ديزن ال ام رحات رشا ىرن نا هو رخأأ نم انيفكما ٠ نبي رصملل

 ىلا انبهتنا اذاف نانثأ دحاو الق مسقلا اذه انددع اذاو هين> فلا نيرشع

 تاكرش# راهملا لام هقفل ةدءاخلا ىمهلاكرمتل اما دادعالا انب تفقو عسانا

 تداكوأ اهباوبا تقلغا اتويب جنن واريغك جيرتف ةلياق ماهس نم عمجت ةينطو

 :الهجلاو نويمالا هب موقي يذلا لمعلا اذه ىف ىتح مالا ةاراوم نءانزبعا

 درت الا داحتالاب راهتالا قرط ذاذتا ىلا شاءملا ةرورض مهنعبت نيا

 ابنم اوحيرتل ةرئادلاوا نيمودلا نايطا نم ءازحا يرتشت تاكرش دقع ىلع
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 ىمالملا يف فارسالا هعاضا !م ضعب اوضوعتو حالفلا ماخأ هيف اومرزعسلو

 كنا متيعا يف نسحي الفأ ٠ ىبنجالا دب يف هريصو دحلا نع جوراو

 ةهجوأأ نانو مم نولو#و مد 5 م.نوبذهت مكانبال سرادم اوحتفت

 مناهذا كيس !يوروا سرادم اندالبب اهسرغت يتلا ةيبوروالا

 مهونقل ٠ مور ١: نا لبق عراب ١ من مموفرع ٠ هودقفت نأ لبق موكرادت

 كدادجاو د دالب خيرات م ا ١ را نأ لبق نيدلا نم هيلع متنا ام

 اوبرقنمل ةو'دعلا م اوامدم نا لب ةينطوأ | ىلا مهودر ٠ كولوجي ن نا لبق

 ن. مهسلا قرمو ؛ نيمبطلا مازولا واج» مهونبتو مهوب ر نم ىلا مئامدب

 001 1 كا يدان موه مجدأو هيمرأا

 قْرمأ الو يكردأت الاو ىلك ١ ريخ نكف اليك أم تدكناف

 لا مهانماسأو مهيف هان ”انيديا ىف ةئاماىلاعت هللا مبعضو ةيبصأ هاةمحرأو

 هادممالا هكل-ام قيرط يف ربقوسي و ةأب الا هبرشام ًابارش مهيقسي ”ىنجا
 تاغزنلا هذه نم هنبا ظفح 95 ني اهيفو نري 0 كاذ اب انلكو

 ىلا تقيسو ديدحلا يف انذواني | تذخأأ كلذ نم انعنمام يردن الو هئيسلا

 ريرذلاىلل انئانبا لاسرا ىلع ؟احلاانهركا ما ٠ هللاوال ةيبنجالا تاحاسلا هذه
 هغللاو نيدلارب رياغم لق هنوماعتيام انلبج م | ٠ . هلياوال رخراعو 0

 نما ربا ىلع انفرصو انيدياب مه مأنمأس بدلا نغا هللاوال تاد

 هلا ىدب نال مرخع ن .ينش مياعتلا ءوسف لقتلا نر ه هش مش أ ا أءأام

 1 ه4: ندسحأ أذأ ال ل ه داود ضعت ١ ابوروا 8 أ 8 واو كم

 وا ميبهذم ىلع ىلص اذا الا اهذمةذمالتلارياغي اًذيمات لخدت الوناس->الا

 امنمعحل



2 
 قوقدحو ةينطولا -- فخ مييعسو مهرابخا دئئارجلا انللقنتو مونع هنودعبب

 بصعتأا دشا اهئيدل ةيصعتملا اهتيسنج ىلع ةصبرحلا ةرتلكلا هذبف ةيسنجلا

 75 أم ةأرو سيل هنا عم س:هلاو نطولا قوقح اهئانبا ميلعتب ةمالا بلاطت

 سانكلا ىلا ريشانملا ردصت اسنارف هذهو ٠ للاطا سلط« كلذ نم هيف

 يه يتلا ليقارعلا نم اهصلخي نا ءاجر ىلاعت هلل تاولصلاب اهميمج ةمالا مزلت

 ةظفاحلا يف اهداقنال 5 اومفةيندملا راصحنانامعدتن اللا نائاودلا اهناتاغوأبمف

 مى انئمحو ندملاو ىرقلا يف كلذب يداننو نيدلاو ةيسنجلاو ةينطولا ىلع

 لوح نوموحي نيبرصملا لب نييقرشلا نم اريثك ىرن ٠ مهتجاح انتجاحو
 هدجي مل وأ ةمقل الا هنم لوانت لبف هفورعمل ابلطو هب اذايل يبدجالا ىجح

 | الا هترضح ىف سلج لهو هناوخ تاتفو هماعط ةلضف اهنوكل باكلل اهحرطل

 قرم هنكم لهو دابعتسالا لب راقتحالا نيعب هيلا اروظنم ىردزم انيهم
 يف شب لهو هينأما قيقحتو هلامأ ذيفنت يف ةل ١ ,لمعتسمل الا لارعالا فعضا

 نه هاري اع هراظنا فرص نانحلاو ةمحرلا ةلفغ هيلع لخديل الا ةرم ههجو
 ذخالا ىف ابوروا لاجر هباشي و يرصملارصصي نا هللاو نا ٠ قوقحلا يلس

 لِيَ |صرف يف اهمطو ىقب ام ىلع ًاصرح مزعلا قدص ىلع داهتعالاو مزحلاب

 ول ملوقب انوتكبي ال ىتح مهيدي! ىلع انحالص يف زيلكنالا لامآل اقيقحتو
 انلعف متلعفل انلثم متتك

 اهركو نم ةيمللا ناسنالا جرختتسل قفرلاب و « لمالا غلبي رمعلا لوط »
 انناف مهبلا قالخأب قلختل او روهتلا ىلءانم قمح الا شيطلا نامحي الف

 .الزنلاو بناجالا ةرشاعمو ةحارلا ظفح ىلع ةفوقوم اندالب ةنايص نا امن
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 ليخدلا اهكرحي يتلا نتفلا نع اندعب و نوكسااو ودملا .ىلع انئاقبو فورعملاب

 ةبردنكسالاةعيزم ميهانواهراعا:ةحلب و اهراث ينجيف هتلود ةحطصمل يبنجالاو

 ثييحب الاجر نم اهثدحا نم عت شو نالا ىلا ابوروا اهب انريعن يتلا

 نم دقو اهينج اهينج ءارجالل فرص اه ردقلو الجر الجر مويس

 نهبئذْلا ةءارب اهنم ةئيرب رصمو رصم ةرغ يف ءاب وق !هتلعحو اهيلأ اهتبسن

 ه::ف ىف نءرومالا ضعب انب هقحلا يذلا راملا ىسن الو بوقعي نبا مد

 ةرخ الاباذعو ايندلا يزخمي ءابف اضيا ةيبنجالا ديلا اهيلا هتعفد يتلا اطنط

 ءاقعض ءاز 5 هلعف ىلع روكشم الو هيءس ىلع روجام هاريغ هتيبب قحلو

 مويضري نم ةولصم يف ,كالهاو هللا دابع ررض ىلع 3 ارسب نيذلا لوقعلا
 لكب حرصي نا يىرصمل زاج ول هنا هللا ناسنارفظ ةمالف يواسي ال ا

 ءوَدْل ىركذو ةربع نوكي ام ةناودعلا قئاقحلا ىرم نركذل م 50

 فو *هيلاكألا يلو اب اوردتعاف ٠ يا ام ةراشالا يفو ٠ لاب

 ايا هللا هللاذ هريغب ربتعأ نم لقاعلاو ٠ يطاعملا يف عفو بقاوعلا ارقي م

 اودهاج :٠ مركددالبو ومو دكار ركريماو ركسفنا يف نويرصملا
 |منتفو ابوروا باوبا نع ركلفاحم اوعجراو متماك ديحوت يف ركسفلا

 ةظفالاواهريمالةمدخلا مدق ىلءةنقاوةدحاو ةما ركروبظب رمكدالب اومدخاو

 محصل نع ةيبنجالا رهاظملا ركلغشت الو اهصئاصخب ةبلاطملاو اهقوةح ىلع

 مكدجم عاجرتسا نع نوزجاع ملا او :اقت الو كنطاوب رييظتو ركطظللاغا

 انقرتفاو اوعمجت مينكلو ابوروا 5 لثم رشب متنا اماف ركلاعاب مايقلاو

 مىةةلومميد اوظفحو اهانلبقو ريغلا مئاصن اوضفرو اهانلهجو مقوقح اوفرعو



 ا
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 ةيئطوأاربق رط يف مهأنب راح اذ ذاف ضعبأ '١اكرتو ضعبلا

 ءانبالا هب رختتب هسا 6 انل ًاندو اا يف مهانبواد

 مدأسو م 0 ع ةحرضأو كاارتو هانت سارق ايع' ءاياأا هماسل رمح رتو

 كانه قبب ال ىتح أانوروا 2 لماعم ىلا ةرذغلا ماظعلا كلت دخل

 لئاسولا مظعأ اوذفتاف كلذ نم متفخ نافذ نييقرشلا نم دجم يذأ را

 ماظع نولقني نيسروالا ىرن اننأو مك رزودق بأ : يد سوده مانو“ "أمل

 يتالا | هروب ىد م.ناطوا 2 أهون امف أوبراح دال 0 مهاتوم

 مركلاف فايزتلا وأ في رع ناأسأ اذه نا اونظت 0 اهضر عادم

 ل لكف لاهالاو نوابتلا ن 9 4.ف متن 7 ىلع متن مد أو رع مالا يما "5

اففاسو كاذأ مهن ناو تاثآ ىه
 متازاوتما ىلع ةظفاحلا مئاطوا ىلع م

 ذيب ؛ أتو هم || «عو ضن. ١ 0 )وه هك هصنم ىف ظعالا ىويدخلا ءاق امبب ةلوذكملا

 ةحرضأ د تافف>وؤ ا ماضراو 4 هللا يىحر ني هلاعأو ةدئط وأا هن دايم

 تٌرقو مالا لك ت طلاخ ةما ىلع زيزمب كلذ امو ٠ مكاتوم روبقو ٌكتاداس

 دالب امنم قيرف حاسو هتموكحو نطوال مزاي ام لك تماعتو كلما ف

 نوكي نا مر ةفص هزه ني قيليفا ٠ حالصالاو مدقتلا قرط وفرعو أبو روأ

 فذاقتلاو انما معاتجا وا تا راخ ب يفد يواول ىً مدرع ميذبت ةباغ

 ل ينلما ا لفاغلا ورق 9 لا عطب

 7 أملعف متلعفل انأغم منك ول أبو روأ لوك انكر



 7 د

 نع ديع سناجيف نويروسلازاحناو اهوانبا رفانت إف اهدحا ّس ام نيدثالا

 ةايااراساو اعفرىننا انبردحالا نكي ا رصم يف هونكاس نأ و نيبر 9

 هردق بتئاربا ١اهيف ةينطولا ةأيحلاو علا حور ثبو اندالب حالص يف ةيلقعلا

 ربيرغت ةاك ءأ هنيدو هسنج لب هنطوو هاخا أنم رمل عيا ابين> نورشع

 ينجيو بأ ذر بغا ممن متتني ايس بماي انتامح فرص

 فراعم اهيهمسن يتلا تاللعزلا هذه هيلا انتلصوا أم هللاو سئب ٠ ٍناج ريغ ىلع

 يف ةوادعلاب انسفنا انكلها ٠ اًناودءو غب انب ولق ىف داقحالا انعرز ٠ بادو

 : انونجو ةهاذ_ ريغلل انتاروعلقنب انسفنا انحضف ٠ ًةقامحو ًالهج ةولصم

 تفاتئاو انتم تعمتجا ولو“ ةهالبو اليخ نم الب ينجالل انتئيه انعب

 ةماك ءالعاو نيينطولا ظفح يف معلا هذه انذرصو اننطاوب تذدصو انسوفن

 تضق نكلو لالجالاو ماافعالا نيعبأ :رظنتاب وروا تف قوو يلا «ل انت دس نيسنجلا

 مهرانب ريغلا عفانيل اضعب هضعب لكايرانلا بطكلونوكي نا نيرا ةوقش

 ناك اف ريسعريغ دوم ااوبي رق دبعلاو“ شي امفالاعتساو ًاكيطو ءالطصا
 اوماق نيذلا انئيطايش نع فارصنالا نم رثكأ اهديحوتو نيتماكلا عمج ف
 لدابتو يبنجالا نع رخالا دعب مويلا امتوقلتب سوردب لظاءوو ايطخ انيف

 الاو- زيزعب هللا ىلع كلذ امو ريسلا صالخاو مماجمل يف ةرماسملاو تارايزلا

 عقويف هرمأوأ ذات الا ينجالا انذختا داضتلاو رفانتلا اذه ىلع انيقب اذا

 انداّتعاو انتااهجب هاقعدمحت ال ام ىلارمالا ىبتنا ام روهاضغبلاو ةوادعلا اننيب
 ٠ تانسحلا ربكا هوحت الامراعلاو يزلا نم كلذيفو ينجالا دضعلا ىلع

 ناطيتسالاو نارمعلانوادابتي ةليوطلاروهدلا مهاوابا ىضق لاجر ىلعءافسأ او

 ع
 ظ
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 اوفلاخو ,هدعب نم اواو يبنجا مهضعب نع موعطقي الو ليخد مهيب قرفي ال

 مدالب يف لخادتلا ىلع هتدعاسب ىنجالا اومدخو مهريغ اوفلاحو مريس

 نيينطولا يف ترج برحل الونيتمالا نيب ةوادعل ال اهيلع ءاليئسالا ىلع لب

 نيدلا ةعماج نا ليق ناو ٠ ذاعشلا اهمكلمي ةقرخو لابزلا هلصعي فيغرب لب
 نافنيدلا ةعماجب لالزالا نم ريخ هينطولاب لالقتسالا زع نا انلق مترطشا
 ءاليتسالا ماتداع هريغب هقحلب م هضرغىلاهلصوب ىت> ا:ملجرلارغي ىنجالا

 مادزتسالا يف انيد هرياغ نمنيبو هنيب قرفيالو هتمدخ ريغاقح هل فرعي الو
 يلابن الو ةيميببلا ةينديلا انتاذل هيف لصف انتقو اذه لوقنا ٠ دابعتسالاو

 لجرأأ هرائخي ام سب ٠ ناوملاب وا زءلاب انناوخاو انلها ىلع لبقتسملا ءاج

 عفاد.يأ مب لانا ٠ ل ءأمد يف ةسوم* هتمقل رعطي نأ نم ة.سؤنل

 ' مهبل نم ةليضف لقا نوكي نا رك ىضري فيكف هعون نع الضف هراج نع
 كلذ سيلو هتنج هب كلخدي ا هللا ىلا اوب رقتف رانو ةنجب داتدعا كانهناك نا
 هللا دوجو داقتعالا ناك ناو مناوخا ىلع يبنجالا ةدعاسم نعدعبلا الا
 اوضيبق نموا يناملا قيرفلا لوقياك هلإالو برال واط ةفسفنلا دولخو

 دج الو اسار داقتعا ال ناك ناو ليمج ركذو دلاخ دج خيراتلا فئاحص
 لتعلل قلعت ال ام ىلا ابيف تا.عيبطلا انثعبت ةض# ةيميبب ه امناو فرشالو
 ليسلا غلب دقو ي ١] هاودلا رخل قاف ةلمجلاب و ٠ هيلا انلصو ام كرس ايف هيف
 هب رصم يق لا ةماكلا انسجو انضمب رزإ انددشو قرجلا اذه ان'افر ناف ىَّزلا

 انيقب ناو متنا متناو نحن ن 2 ايروال لوقن نا اذن ::<مأ ب رثو ةيبرعو ةيماشو

 ١ ابوروال قحقيرف دعب ًاقيرف بناجالاب ذايللاو لذاختاو داضتلا اذه لع
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 اهلوق ىف قدصتو يثحولا ميبلاب انقحل لابجلا سور ىلا اندالب نم اندرظت

 خذ

 مطقملاو ذاتسالا
 ددع يف انركذ -اهصن هيف ةرابع ىلع بالا طقملا ءارق دحا اذعلطا

 ريشلا فطتقخ٠ كيس تدرو يتلا ةرقفأا مبط دنع متل ند مقو ام اهب

 تدرو ىنلا ة رقنلا ىلع أم الك ءارغلا ذادسالا هدب رج يف سمأ ان أر م يضل

 ناكو مطعما يف فن ا روكذلا كاردتسالا ارش هدحل نا كوب كالذو فظت ةملا ىف

 نم هل نيبت نا دعب اصوصخو لسضافلا ذاتسالا ةرضحدب لاطا اع ينغ هرشنب
 نم ه4دحود نيدلا رءال ضرعتلا فظخفملا 5-0 نكي هنأ لالدةسالا لالخ

 ةءاسلا ىح هةئاس ا لكم أمنع م ىلا هدمح ىلع ع هودوأأ

 ةةيةح هل تبث دقو نالا اما همالك ءانثا يف كاذب رغالا ذاتسالا دبش اك
 ىناب نو5 ىلع ىنيرات لياد دوجو مدع ىهو ةرقفلا كلت نم فطتقملا دصق

 :رم لمّوي يذلاف ريمح كولم نم هريغ وه وا ينودكملا ردنكسالا دسلا
 باوصأل اريرقلو باتكلا بدأل ةناعر هحاتك يف لجن أم مصل نأ ةترصح

 1 ىلهرصتقي نا رغالا ملطقملا ىلع ناك هل تاق هأ لي زجلا ركشلا انم هلو

 لضافا دحا لنراذ فظتقملا ىف ءوسلا نظلا نع دعبو هببن يذلا ذاتسالا

 ةرامع ىلع ةلجحالا ا ابد ينأا ةم' املا عبط كعب ىدنع رك نيب روسلا

 ىلع هملو فطاقملا ةرادا ىلا هج و 1 ىسفما ةرأ“ ءأأ كء اع تار فاطثةملا
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 هل تلق ينريخاو داع اهلف !مصنب فراعملا ةرئاد ةرابع كلت نا هل ليقف كلذ

 نافذ ضارتعالا لحم وهو فطظتةملا ةرئادل اهدعب ام ناربخي ةظقنلاب لصفلا نا

 فطظتأملا ةرادا ىلا داعف ليق ام ىلع اهتكح لب ةصقلا ركنت ل فراعملا ةرئاد
 كرد: سلاف مويلا اذهيفكالذ كرادةتس طقم رادانالاقو ءاجمم كلذب ريخاو

 فططتقملا ةرادا هبن ام ةهلاص ريغ ةين هل ناك وأو ةقيقحلا ىف ذاتسالا وه
 ىيغبدي ءاطخ كانه ناب فرتعاذ ءاطخ حالصاو لوي رغالا ملعقملاو نك

 دنع صقخلا نم مفو ام لاق 0 ذاتسالا هيلع هبت يذلا وهو هحالصا

 سيلو هئاف>الم ذاتءالا هيلع ىنب يذلا وهو اصقن كانه ن نارقاف عبطلا

 لضافلا ذاتسالا ةرضح هب لاطا اع ىنغ هرشنب ناكو لوقي نا قمل
 هبنتف فطتتملا ىلع مايا يضم دعب هبن هنكلو هسفن نم هبنت ناك اذاالا
 فاظدقملا ةطخ نود اما همولي نا آل هكشإ نا هيلع ناكَف ذاتسالا هماملاو

 م ام طخ ال امئاو كلذل ضرعت لذ ذادسالا ناف ةينيد ريغ وا ةديد

 ىف ءاج ال .بذكت املك ةرايعلا در ناف دي ةؤيسنل | ف 0657 2اطخ

 و ررغمو قدصم ليخالاو جوج مو 8 ريخ نه نارقلاو ةاروتلا

 ذاتسالا نسح يذلا اذهو ةثالثلا يتكلا ىلع ًايصن» بيذكتلا نوكيف
 لنرا قيدصلا اهيا عت اذه نمو فطتقهل دوصقم ريغ هلعج ىف هنظ

 باتكلا بدا ةياعر انميلط هلءلو حالصالل ةجاتحلا يه رغالا ,طقملا ةرابع
 يف نعطلا ةلزنم فطغقاا ىلع ةظحالملا لزنا هنوكل هنم هانيلط ا ةلكاشم
 .نيقرشملادعبنيبناجلا نيبف ىأر ايف دعبا دقلو نارقلاو ليجنالاو ةاروتلا
 ناالوأو ةراعلا هزه ْق كل هأنررذو هانمدأ لفف باوصلا رورشا ةءأط أءا
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 0 كلا نأ ] 51 أمو كالذل ةحاد ل نئحلو هد احرصل نبد رصملاو

 اه هفارتعا مدعو هسفنل قملا مطقملا ذخا نكلو هدس دعب بابلا اذه يف
 حاضيإ بجوا هعم فطلت نم بناج ىف هترابع ةنوشخو ذاتسالا هيلع ههبن

 ذاتسالا ىلع 'موالا هجويف ةف> ظقملا ةرابع نا ءارقلا نظي الثل ةقيتحلا
 اونا سنج يا نم نيئشنملا لضافالاتارضحل ذاءالا ضرعتي نا اًساحو
 هلظد و فظتقأا نم هئط ىذلا ل را25لا بدا نع جرخي ناوا قدح ريغب

 بادالاوف رادملاةمدخل ضرع! نم انماق لفحي ىلاعت هلو بالا طقملا ن

 بدالا ةفرح ىعس باتكا 1 37 0.

 ةدددجلا ةرازولا

 او ةفوطملا يحاص ةساثر تحت ةديدجلا ةرازولا تلكشن
 ا دمحا ةداعسب أذأب داوف ميهأرب ,| ةداعس لدبّتساو اشاب يرش نيسح

 رم لك ىتب و ييلاغ اشاب سرطب ةداعسب يدشر اشأب نمحرلا دبع ةداعسو
 يف لمالاو مهزدك ارم يف اذأب نا م نبك ذب انا يوبع ةنادسلا يتوعا

 اهل تصخت ىلا ةراز ولا هذه دي ىلع دابعلاو دالبلل ريا يرجي نا ىلاعت هلل

 لامالا اهلاحر مهن تقلعتو راصبإلا
0 

 هدي رجب عربت
 ةسردمل ٌةدحاو ةزؤس' يف انعم كرتشت ةيرصملا فراعملا ةراظن تاسرأ

 اهي انعربتو نسنلا نم اًريثك تبلطول نا اندوبو ًاعربت اهانمدقف ةبردنكسا



 0 0555 د

 مهتغلب نكت ةديرح م.ةعلاظم يف الما ةذمالتلا تارغحل

 نسج نإ < تح

 ينجالا ميلعتلا ويل

 هناهل لاقف هدلو نع هلأسو هل قندصب نيب رصملا نم لضاف ممّْثجا
 رف جورخلا ىلا هتاجلاو كدلو تعضا هل لاثف ءاشلاب تبو زا سرادمب

 نيماسملا ءانبال ىلهعت ىنلا سوردلا تب ارو سرادملا كالت تاخديناذ كنيد

 ..لنىيييسم ا ءانبأ ع ةالصلاب منو هزي مت دجوو ةيويسم اهلك اتدحوف كانه

 عابطلا يجنرفا داقتءالا "يسم هدجوف هدلو رضحتسا لسراو لجرلا هبنتف
 هتءاج رصمب هدوجو ءانثا ىفو ابيف هجاعل هبل ةيقيفوتلا ةسردملا ىلا هلراف

 راص امو هتديةع .ىرعاسب نومهفتسي ةيعوسيلا ةسراملا نم ةبتاكم

 ٍ كتروص كلنم انبلط اننا » موف ابنمو مهتقرافم دعب هيلا
 نوري نيهاسملا ناف مالسالا ىلع تيقب كلنا انهع اذه نمو اهلسرت

 سهلا ةدم كل اهانيطعا ىنلا انحتاصنو انعلاعت تعضا دقو روصلا ميرحت

 رات انل بانت تنك ثيع اذغ كنم ناك اذهو ان دنع اهتملا يلا نينس

 ةروصأأ لاسرا كلنم رظتنن نفت كنطاب يف مالسالا يف انحتاصن كعايتاو

 نأ دعب هند تك يذلا ميسا كيلع ىضغالاو كت ديفع نء ةدافالاو

 نيدتنينس سمحت ا نا دعب كنيدل دوعت نا كاباو هدعاوق تماعتوهتقنتعا

 ةسردم لك هقب رام هذهو لوبقلا اذه ن٠ ليوط مالك باوملا ينو« عيسملانيدب
 ىلا مهءانبا نولسر نيذلان وماسملا ميلف ىرخالا اهيف ةدحاولافلاخت ال ةيبنجا

 مويلعف مهسفنأب مهورصنو مهنيد نم موجأرخأ يف أوعس مرن بناجالا سرادم ظ



 2 ف

 ا نوبقاعيسو ةسردملا ىلا داولا اهوطخمي ةوطخ لك يف 0

 00 لو هدد د. نيماسملا ف موف دِلإ ناب يع نسر ؛ اذه

 لوف ممئانبإ 2 مهيد ىلع نوظفاحي ال موف دنغ بصعت ىاف اشيد

 2 انبا مهمازلا دعب ابوروأ ابيعدت ةيرح ي'و هيأ بصعتلا .ينرع

 هذه لنريفاسملا لهجل كلو موون مغ ر مهنه ذخالاو 5 نيماسملا

 مدعوأب و روايننايدالا هير نم ةيذاكلا دئارجلا مب اع هرششت أم قئاقحلا

 أ رارف مهنيد يف يعتلا نءاوفكو سرادملا 96 مها أواسرا امد أصمت

 لك هبنن نحف قئاقحلا مل تفشكنا دقو اما ميلا بصعتلا ةبسأ نم

 راكلاب سوسقلا ةمزلا نآو هدد نم جرخ هنا ةين>حا ةسردم ىف دلو دلاو

 باءلالاوةغللا نم هل هنونيزي ايف هتبغر وا نم هفوذل هنع لئس نا كلذ

 - ألا ف ررزو ١| مهلعف الأو مهودر اد ل نأف ة.نحالا قالخالاو

 انا يف مييشلا رثذلا

 يفلوالا تفولا ةيررمالا اطنط ةسردم ةذمال: ىلص عوبسالا اذه يف

 فرايعالاو ءاملعلا نءريثك ددع روما حاتتفارضح دقو ديدجلا مرجعم

 هذبب ىلص ربظلا تقو ءاجام دنعو ةيبرغلا ريدم اشاب يضيف ةداعس ممدقي

 دعم ديلا يلا نييبطلا ةلالس لضافلا ذاتسالا ةذمالتلاو عومجلا

 ةانث الك ةديدع تالاقم ةزءالتاا التو يدمحالا مماجلا 3 ىصقلا



 فقل

 فتراكو رئألا اذهبي فراعملا ناويد ةيانمل مشو ةيويدخلا ةرضحلا ع

 لضافلا 5-5 فرادملا مومم نع هبايا حاتتق الا اذه روضحل نيمملا

 عممجلا كاذ ديس ىطخ دقو هللا 3 ةزمح ويش سا ةءالملا ذيهجلا

 موحرملا نانجلا نكحاس مينص عينصلا اذه انرك ذا دقو ٠ ةقينآ ةبطخ

 هل فبيعيو | ر.ويسم ةيسولم لكي 8 نأ تيساكا ىلع 1-

 ىسعف نزا#مو ممأطم ىلا تاود دجاسملا كالت انبار دقو !ةانل

 ابمكحي ةيمالسا ةما ىلا بسنت سرادم ىف ةاشنلا كلت دوعت نرا

 .د رئاعش رابظاو ةينطولا عاسملا هذه ىلع ليمجلا مي ءائثاا الو

 نيد ىلع ةاففام لقت م نا ابسرادم ىف ابوروأب ءادتقا م أو ,١و جذمالتلا

 مننا أًسأب سايع انيدنفا تانسح نم اذه دءنو * مهةعيرشو داليلا لها

 نلاعت لا هلكتح كرابلا هرصع ىف نيدلا ءايحال

 تسال شح

 سرادملا كيس كلذ ميم ةيمومملا فراعلا ةراظن وجرتف اسم ريما

 ةيملثت

 ردصن مل عبرالا مزالملا تفوتسا ددعلا اذهب ةنودملا ةلاقملا نا ثيح

 ْق يرااك هعم اهرشنل دوواسو هدب ردعا'قح ءافماسال نو و ناك ةمز أم

 ىلاعت هللا هاش نا قالا اددعلا

 2 ميدل 0 د



 دى ٠+0 او

 ىلوالا ةنسلا نم نورشعلإو ثلانلا هرج
 ١1١5 ةنس هبوطا/و 1١٠١ ةنس بجر ”/انالثلا موي

 ١85 ةنس رياني ؟ 4 قفاوملا

 ةسلقتملا ََق وقح |

 قوقحلا يه ةماحلاف ةماعو ةصاخ "نريعس مسقنت ةيكللا قوقحلا

 هل ةبجاولاو ' هتيعر ىلع هل ةبجاولاو هفاقحتساو هزكرم بسحب يعارال ةبجاولا
 هتاذب لالقتسالاو َتفلا قيرط, اهقحتسا يتلا يه قاقمتسالاو زكرملا ىسحب

 ةطلسلا, درفنم لقتسم سسّوم نع هئارولا قيرطب وا ال ما اهياء ربغلا هرقا
 ةرضحلا قوقحريخالا اذه نمو هزكرأ ديوم هل ررقمل مرات زاتمم س سوم نعوا
 هدج دجو هدجو هيبأ نع ةثارولا قيرط نم هل ةتباث اهناف ةميختلاةيويدخلا

 رى. اهماكحا ةراداب هلالقئساب هتموكحل ةزيملاةيناهاشلا تانامرفلاب ٌةديكم

 اهي دقثو قوقحلا هذه ةياعر نيمارفلا تلفك دقو حلاو ةرادالا هو>و رئاس

 ةبرصملا ةرامالا يلوتل ةفيرشلا ةلئاعلا هذه نم ماعلا قاقمسا ىلع تصنو

 لود عم تارباخلا ةلدابمو ةبوقعلاو وفعلاو بيصنتلاو لزعلا قح هلب وتو

 هذه تلاز اهو ٠ نيمارفلا كلت هل اهتهغم ياا صخرلاو متازدلا ثيس ابوروا
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 ابسمل ضرعتم لك دي فكو اهءارت>اىلع ابروأ لود عمجا ةسدقم قوقحلا

 هل ل -راويناثلاىماح اشار سابع انيدنفا يويدّخلاءاج ىتح هيف هل قح ال اب

 ديمحلادبع ناطاسلا انالوم نيماسملا رما ماقلا ةفيلخاو نينمأوملا ريما انديس
 تناك ىتلا هقوقح هل تسثأو يللاعلا هيوددخلا نامرف هرصنب ىلاعتهلاامدبا ا

 ىلع لودلا قافتاب طاحلا مدقلا دبعلل اًلظفحائيش اهن» هسخبي ملوهدادجاو هيبال

 يويدخلا ماةملل عوضخلا ةبطاق نيبرصملا ىلع بجوف هذيفنتو هرارثا
 اريما انل هيضر يذلا نينماوملا ريما رمأب مهيلع هتطلسو هتدايسب فارتعالاو

 تارباخم يف هنع هباناو انلاوماو انضارعاو انتايح ىلع هنمتناو انحاورا هماسو
 ناكملاو نامزلا هيلا وعدي ام يسحب ماظنلا ءارجاو تادهاعملا ظفحو لودلا
 هتنلانمو انياع اضرف هتعاط نوماسملا رشاعم ىرت انرص يناطاسلا مع اذبمو

 وا ةدايسلاش يس هب هريغ قاحلا نا ىرنو هلوسرو ىلاعت هللا سفغ :. انايصع

 بجواو هيلع ةرامالا رصق يذلا نينماوملا ريمال ةذلاخم ة ةرادالا وا ةطلسلا

 ا ذبن ماكحالا يف هعم ريغلاكيرشت لوتسم نا ىرناك ةصاخ هل ةعاطلا انيلع

 همّرح ارما هلالختساب ىمالسالا نيدلا نم قرميو رفك يناطلسلا نامرفلل

 بئان يويدخلل ةعاطلا ديحوتف ٠ هب ذخالا ىلع نومأسسملا عمجأو نينم ولا ريما
 اسم زوجي ال ثيحب ا:ةنع يف تراص يتلا ةعيبلا مزال وه نينمملا ريما

 بانجلا قبط دقو ٠ صقن وا هيف ةدايزب ظعالاةفيلخلا رماضراعي نأ يذ وا
 نم ةثارولا دوبع هتبجوا امو ةطلسلا نم ناطاسلا هيلإ هضوف ام يويدخلا
 ةلماعلا يديالا ةرثك دجوفهأرب .امىلءةعاطلا قوقح نم ةيعرلا ىلع هل اموقوقحلا
 ,ءاسف ةيناهاشلا رماوًالابهفافختساو نامرفلا ضوصنل هئارمأ ضعب ةفلاخيو هءم
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 رظتنيو لئاسولا يف ركفي ةنس ةسدقملا هقوقحلا هلصوي امف ثحيب ذخاو كلذ

 راظنلا سيئر اشاب يمعف ىنطصم ةفوطعلا بحاص ضرم ىتح صرفلا
 لاف ةمدخلا قباوس نم هل ام ىلع كَ دعب ءافعتسالاب هفلكف نوي رصملا

 دالبلا ريماو هديس رما فقوي نا يغبني ناك امورصمب ةرتلكنا ليكو ةرواشا

 ةيويدخلا ةرضحلا صئاصخ نم وه اجب هل قلعت ال ينجا ةروشم ىلع يعرذلا

 5 هلاعا ىلع هركشب ةلاثالا رما ابصعم يويدلا بانجلا هلاقا اذهلو
 اسيئر مهنم بختنمل ةرتاكنا ليكو ةفرعب نويرص» لاجر ءامسا هل تمدق
 ىذلا هقالطال د.يقلو هقوقحل ىلس لخادتلا اذه نا هللا 55 ىأن راظنلا

 كلذ ضفرف ايناطيرب ةلود اهنم ىتلا هيلع لودلا قافتاب ديوملا نامرفلا هسدق
 ةلمضفلاو ةفوطعلا بحاص راتخاو يعرشلا هقحب المع باؤت' الاب لقتساو

 كلذ فِي ضرومف ةرازو ليكشتب هفلكو راظنلا ةسائرل اشاب يرفش نيسح

 نمادب ةرتلكنا رت مو ابتيجراخو ةرتلكنا ليكو نيبو هنيب ةرباخلا ةراكو

 تربظاف هب مايقلا ىلع لودلا هدعاست رما يف هتضراءم مدعو هيلا هقوةح مبان

 هذف ربو هموق ني هردق مترا يدل شاب ير ةفوطما ةيصخشا وادع
 ةرتاكنا نوكلو هب رصملا ماكحالا مامز ىلعهضبق نم ىمظعلا امئاطي رب ةلود 1

 اهنيب اهب صتخي ايف قيفوتلا نكي ال هل امترفانمو لودلا ةيقيك ردعب حلاصم أهل
 ةحلصا ايدفن زحثالا يويدخلا هديسل هءافعتسا مدق ب رصملا ةموكملا نيبو

 بجوت يتلا للعلا مفديا يويدخلا بانجلا هلبقفةيتاذلا هصئاصخ ىلع هنطو
 اثأب ضاير ىنطصم ةببالاو ةلودلا بحاص ىلا ةرازولارما ضوفو لاخلا
 هضراعي نم ديب ةوقلاو ةفيرشلا هتاذب هقوقحي بلاطي فقو ربما نم اهلبقن



 دي ه1 و“

 نع ىكحام تايثو هريغل تقفلا ام ةعاجش هذهو هرفاني نم ةوشحم تارادالاو

 فن اش يف لصاحلا عازنلا مسحنا اذهبو هنوصح نيب متن هدونجب طاح كلم
 هركفب القتسم هداراام لك يف هتدازا تذفنو يويدخلا دارم و ةرازولا

 هناظلديلقتب هيف هقح ظوفمملا هتراما ءاتم وهاك ىبنجا لخادت لكأ ًاضفار

 عاجرتساو هتابث ربخ ىرس دقلو ٠ ىلاعت هللا هديا نينمؤللا ريما انالوم ربك الا

 ىلا سانلا عربف تقو برفا يف ةيرصملاراردلا ميمج يف هسفنب بواسملا هقح

 موصالخأو موتي دوجع صلاخ نومدقيو هتماخت نوكا< ةرماعلا نيدبأع ىارس

 هيلع مزاعوهأمو هاقال امو هارجا امب دفو دعب ادفو مف بط وهو هتدايسل

 ةشهد ين سانلاو لاو>الا تيلقتل انيك هقوة>نم قح نعلزا:كا مدع نم
 هقيس ام لضعم يف هفرصت نسحو هت زع تابثو همزحوريمالا اذه ةمه نم

 ةئنهم يركت تافارغلتلا تءاج مث هيف قوقحلا ىلع ةظفاحلاو هلثم لحل قباس

 الو ٠ ةقحلا هتافرست نم هارجا ام لك ةن.تسم عوضخلاو دايقنالل ةربظمو

 لخدت م اهناف قوقحلا كالتسيدقنب فارتعالا الا ىظعلا ايناظيرب ةلود مسي

 ابيويدخ ديب م أمناو اهل ةيرتشم الو ةرمعتسم الو ةحاف رصم

 هرتحت أبن ل مام | ترفاو يناطلسلا نرامرفلاب هةوتح ةنومملا

  نزوقحلا نم قدع سمل ضرعتت الو ةيناثعلا ةدايسلاو ةيناطلسلا تانامرفلا
 ضرعتت لو هلامعا ىلع يويدخلا ان الوم ترفا اهانب أر اذا بهع الف ةيويدخلا

 يويدن اةكراشايناظيربلا ليكولا ليم نم لودلا تملات دقو هقوقح بلس
 وه اذهو دوبعلل ًاضقنو قونحلل ًاسم كلذ تدعو رمالا ةيئداب ينارلا يف

 ربغلا ضرعت ناو هيف لطاب ال قح يويدخلا هلعف ام نا ىلع يوقلا ناهربلا



 يم
 ةرتلكلا نم ثدحي ام ةمألا رظعنت نآلاو ٠ غومسم الب قوقحلا كالا بلس

 لاو>الا تايض:ةم يسحب اهلاعا ريدت ةيرصملا ةرازولا تكرت ناف كلذ دعب

 قدمت كلذ ىلع امتدءاسمو اهدئاوعو ةمألا قالخا يسانب ام لعو ةبرصملا
 ناو باغتلاو باصتغالل ال حالصالل رصم تاخد اهنا اهاوعد قدم لكلا

 امنالعو يرصم لكرفن ةيردملا لاعالا قيرط يف تابقعو ليقارع تئدحا

 قاب نو. ةغثلا دقف اذهب و ةيئاذلا ابيكصم ىف همارؤتساو هدايعتسا دي رت

 ىلوطل ايلا هيف اهل ناك نأش يف لودلا نم اهريغ لخادت بجوتو نيب رصملا

 رومالا رحت نا اشاب ضاير ةلودردب7 نسحو يويدخلا انالوم مزح ينلءالاو

 34 نيذلا زيلكتالا لاحر نيبو اننبب ةلدابتم ةمحلا ىقتو دادسلا ىلع

 ام ىسنن الو ٠ نييرصملا موفالتنا ١' مرسي و رصم ينىرخأ ةلود توص عارم

 سرا يف د.:شا هل :نأشلا اذه تانسجلا نب هرمو دروألا ةرغخ

 لعفو امضغ -- كلذ يف ةرب اخنأ رركف هئار ١ ذيفنت هتلود ىلع متحو

 ١ «ةانفاوم دش شالا يويدحلا تايث ى أ ىار امل هنكلو هلبق ليكو هلعفي ملام

 نع لزانتو 59 ,دالبناغل ىدجا لخادت لك هضفرو هفودح

 5 يف رصقن الو هترض+ هاسنن ال امم اذهو ةيضايرلا ةراظنلا رفاو ةدحلا

 ةاففاحت اًرورسو احرف رايدلا ءالتماو اهريما لود ةمالا ممجت هرهب دقلو هيلع

 ه«ضفرو هدالب لاعال الها مهري نم نييءتب هلالقتساو هفوق- ىلع يويدخحلا

 نيب رصملاب ررصئلالتحالا شيج ةملق نااعو هنوْس يف ةرتلكن اةراشتساب دهعتلا
 مىنايدا فال:>ا ىلع 6 موف تشعبناف نيافاغ هنع اوناك ام ىلعممببأو

 ب ذهَملا سور د نم هموم | همم دقأ ء ىلع ةرالكنا نب را أش مهريمأب أوذالو ممسانجاو



 دي هو

 هللو ,هدالب لاعب مايقلل اوله اةوةي رصملا ةيبصعلاب ءادنالاوترت ىتح بيد امو

 هقوقح سر دقت نكلو هقح نع هعفدت ةوق لك هدرفمموافيذلا ريمالا اذه رد

 ادإ ِ فكتراالو ًايرف ايِغَسَأ م هنوكل ه:دناودعلايديا فك ةداهاشلا

 تعم ة سامح ةهاكر كالا ناو «قوةح ىلع ةظفادماب يتايح نرق » هلوق نعداز الو
 ودحلا مزن نانيبرصملا رشاءءانياع يجي ةطقنلا هذه يفو ٠ يرصم ريما نم

 اب ةنسلالا تركع اعرف لاقلاو ليقلا نع فكل ناوانت :كرح يف نوكسلاو

 ةراحتوا ٌةرادان ؟ن :اصاخل اهل معلا: ملك لغتشيناو :هاوفأ نم عد كنا سمنال

 اذيلأ تاراذنالا برفاو رئاودلا انب صب رثت نيرو هلا نام | ةعارزوا

 تلخادت ىضوفل ا ىلارصم رم ل! اذا هيف لاف يذلا ليفنارغ دروالا روشنم

 ًانم | هزكر» يف قباسلا يويدخلا موحرمل دوجو عمو ةوقلاب اسنارفو ةرتلكنا

 رج :تردقو رطارخلا .ثرفاو ان ةينسالا لا تبا رمآلا دفان انئانب

 متو نرافلاو رطاوخلا ىريثم ناوعا ماهياب اندالبءالزن رجابف ةسايسلا

 انناف سدالاب انتلاح ريغ مويلا انلاحو ٠ مت ام لال:>حالاو برحلاو لخادتلا نم

 هياع ليوعتلاب مصتعم لكو نانثا هيلا دايقنالا يف فائز الريما يدي نبب

 لالتحاالا شيجو نيشرفو سرب ابيركشن يصعررغ انيدباب سياوديلا ١ادنالاو
 نف ةيلاخ انهايمو ستاجالا نم ىرصملا دنجلا هبا ناس العال :

 ه كرمت ىشل بجو. اللب يناود.لا رهاظنلل انوعدت ةحاح الواب مح ليطاس

 انلأم ١ هجونوج هو جره لكن ع ىلختن ناالا قد | ةلرذكم'ةقوقح نوكأ سونننلا
 مب ريبعتلا ىف ليوهتلاو تارايعلا ليوأت , ان نم رثكت الوان ري زو ةمهوانريم' ةيانع ىلا

 ىلا انريمأب و انب صتخي ام لك يف انناذ عوجرا رودصلا رغويو سوفنلا ميك

 - همست

 ظ
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 ةظفاحلا ةيرصا'تازا.تمالل ةديّؤملا ماظعلا لودلاو نينمملار يما انالومو انيس

 ىنا ,هرما عجر نمو ةءركلا ةيويدخلا ةرضحلا قوقحب ةصلخللا تادهاءملا ىلع

 موو ح لع 55 مريمأ لظيف ا وشعب نأب نوك.ةح ةراكلا لودلا هزه

 وأ هفوة نر 3” 1 نك هلك ن ع نء دع هةيدم ىلع 61: واق ناطبار

 هناردص عي دراذاب 4ب نيذت ال يلا هل هللا |.م «سولصم ا

 اودقعاف نطوتسملاو ينطولا عم ةيكحلاب مهرب سو ممتلمأهم ن نسب مهتراز زونيدب اوم

 ضعي هللاو ة ةيمحو انآ د بقاوع اًةرقاو رصانخلا قالخالا نس احم ىلع

 هلضفب ءاطخلا ند انأعؤ

 هناوخاو هنطو ةمدخ ىف صلخم ةويصن

 انيدنفا ةيانعو ةمبب هيلا انلصو ام نا هنطو ىلع رويغ يرصم لك 5

 لياقت ال ةمعنو ركف يذل روصتل تناك ام ةباغ مخخالا يويدخلا اغا سابع

 ئدابملا لصح وا هل ةدوصقملا ةياغلا لصو اذا لقاعلاو ٠ ركشلاو دمحلاب الا
 رمالا ذخأي ناو هتاكرح نكستو هراكفا ًادبت نا همزل ةياغلا ىلا ةلصوملا
 ال هل ةلوذبا ا ة.هلا نوكتل روبتلاو ةدحلاو شيطلا نع دعب,و ينأتلاو قفرلب
 تشوشتو روه: ناو مالسب ةياغلا لصو ةيلع دمحي ام لعف اذا هنا ىنعي هيلع

 ن. همصح هيلع ابجي يتلا ةدحلاب هيلع هيعس باقنا ظيغتلاو ةدحلاب هراكفا

 لو ملاءلا سانجا طعم اهب ن :طوتسا اندالب نا أ ميج ين نو ٠ هلامفاو هلاوقا

 تادهامب ملوخد ناك او ةوقب انيلع اولخد الو برعم ضراربش انم اوذخأ

 نمألاو ةحارلاب مرتك يف انلثم اوراصف مكودو ةينسلا انتموكح نيب ةياود



 ب ه4 د

 ها ةموكللا سفنا ضرعت راض ءىّتب مل ضرع: |او ٠ لامعالا ةيرحو

 ال نم نكلو ةيئاودعلا تاكرحلا نع ساتلا دعب انك ناو نحنو ٠ املاعال

 ال ام لءف ىلع اقمملا ضعب ىرغا وا نتف لها انف ثباميرا اكس هيضرب

 نوب رصملا يناوخال ةويصنلا صلاخ م ملفا ةئتفلل اعرذتو راكمالل ًايمهت 56

 ةحارلا ردكي ام لك نع اودعببو بقاوعلا اًورقي نإ مهنايدا فالتخا ىلع
 بدالا قيرط ممم اوكلسيو ةنسحلا ةلمامملا نييبوروالا اولماعب ثلاو

 ةرثوملا تارا.علا نع اوفكي ناو اهيلع اودوعت كتريذللا فطللاو

 ىضنعلا ايناطدرب ةلود ىتح لودلا نم ةلود يا ىف ىف نهطلاو سوفنل' يف

 قفرلا ةلماعم اهدارفا ةلماعم | 7 اناف فالعخالا مجرم يه يتلا

 ةنيالل سانلا ١ نالا اناف يش لك رع ءاضغإالاو نيللاو

 بتاوعن ا عي اناك اكو ٠ ثتالما 4 6-0 يف مرعم ةلها او يناجالا

 هديمحي ال اع تبتناو دالبلا ىلع ةهخو تناك 2١ ةنس يف ةقباسلا ةكرحلا

 لاعتشاوناويحلا ةبقاع ءوس نم تقولك انفوخي يدبأ راذنا !مناكف نوي رصملا

 ىلا تاةلةزلاو ف.حارالا هعفدت ىرصم 5 ندع نيب كالذ ئكياف راكفالا

 انئامساب اومست نم ضعب نا لعن نحتو ًاصوصخ مالكلا يف ةدحلاور وهتلا

 نيويفم و نييبحم لفاهللاو يوابةلاو سلاولا نوللفت؛ اننيدب نيدتلاب اوربظو

 م.امعتسا يعلا ةلودلا ةءدخو رطاوخلا ةراثا ينالا نوعسي امو ةرتلكتا لاعال

 ىوري ام ةفباسأا ةنتفلا تدسيلو نروادكبو ناهرب و اهسملت ة1ل هلا

 لك نمىرج ام غو اهدهاشو اهرضح اناك لب انعدبملاة ديعيلارابخالا نم

 لك .ق# ًاءيمج اننا ثيحو ٠ اهيف ةلماع تناك يتلا فارطالا نم فرط

 1بلس يمال ابوس حب رلا سا)” تعا حجي ببززوسمو ٠



 دا ه 07 و

 ةيسايسلالامعالا امل كرتن ةيضايرلاةرضحلاو ةميققلاةيويدخلا ةرضحلاب قوثولا

 امو ايم انذَقُث ثععاب وه اب ةيجراخلاو ةءاخادلا انتراداو انثداوح ىف فرصتلاو

 ةينأا قدصو ةيويدلا تاذلا ةبمي _ قلعتلا ىلع بواقلا طب رالا انماع

 روهتو ناهيشو ةنتف لك نءدععبلاو رماوالا ىلادايقن الاب دالبلاو ةموكحلا ةمدخيف

 الوتقو لك يفانم رورسلاميلع لخدي اببناجالاةلماعم ينصالخالاو
 رشاعن نحن انرقرشع ةثالثاذيضق دقف هيلع سصعتلل ضعبلا نيد ةفلاخم معدي
 اوحافت اهومزااف مالسلاو نمالا ةقيرطرهو بابحالا ةرشاهم ةفلتؤحلا نايدالا باوصا

 ةرضحلا ماما مهرهاظتو رورسلاو حرفلا يفانا نييبروالا ةكراشم اوسنتالو

 تافص هذهو « اشاب سابع شيعي» هع“اب ءادنلاو هتمهىلع ءانثلاب ةيويدخلا

 تالدابتم سااجلا يف مب طاللخالاو ةلماعملا نسح انيلع بجوتو انمزلت
 نيب قرفلا انل ربظي ةلماءأا هذهيو ةةظالملاو ةرماسملا تارابعو تارايزلا

 زاتجلاو ليزنلا رشاعي هنيدب كسمملا ناف هل بصعتلاو نيدلاب كسمتلا
 رياغملا ةرماسم نم ىبتنا اذاف هعورفو هنيد لوصا ىلع هتظفاح عم ىنسحلاب

 نءطلا مزتليو هنيدب ذخالا ىلعريغلا لمحي بصعتملاو ٠ هدبعم ىلا بهذ
 نويرصملا اهكلس اه ةقيرظ هذهو ناودعلل امكرحيو سوفنلا ميعبف ريغلا نيد يف

 ٠ نالا ىلا ىدالسالا نيدلا روبظ دهع نم امومح نوماسملا الو اصوصخ
 ةينطولا قوقحلا لع ةظفاحملا نم حلاصلا فلسلا همزنلا ام مزتلن نا انب ىلواف

 نوكسلاو ودملا كابش نم قئاقحلا انيري راظنمب لل.ةتسملا رظنو ةيناطيتسالاو
 لخدي ضعبلاو ةظفاس تاك اف اقاروا حرطب ءادعالا ضعب ىرن انناو
 وااهدض سوفنلا كرحيو اهلامعا مذيو ارتئكنا بسي يرصم مسا, سلاجل

 ضع



 م
 اذهو توص هل مع الو سوسوي هناف اذهنم لضفا ناطيشلاو ابوروا دض

 ماباو هنوععمل اه بييحلاو ودعلا نيب اوقرفف ءافعضلا يف رثّوم توص هل
 اوعماذ اهراثا نمهما نعلو ةئان ةنتفلاف بوتكم وا عومسم لكب رارتغالاو
 هناوخلاو هنطو ةمدخ ىف صلخت ءادن اوسحاو

 دنع دع دنع اع ١

 ةيناطلس ةيانع

 ةياذع هبجوت نم مهنيب عاذ ام اًرورسو ًاحرف ةيرصما رايدلاتالتما
 زم | يويدخلا انريماو اندسس ىلا ىلاعت هللا هدأ نيئسؤملا ريما انالومو اندلع

 نامرفلاب هل ةحونمملا هقوقح ىلع ةظفاحلاو ةرحلاهئدايمديأتب يناطهلسلا يئانلا
 اهتايرج ام ناب ةرناكناةموكح ناعي نا ندتلب هتلالج ريفسرما ذل يىناهاشلا

 هترضح صقت وا ةينامرفلا هقوقح سمو يوردخلا ان الوم قوق ىف اهلخ ادتو

 ةنناثعلا ةيمالسالا ةنطاسلا دض لب هتلالج ةماخش دض هناك ناطلسلا هربتعي

 ىلع ةظفاحلا لكح ظفامحت اهنا هتناعا كلذ ةرتلكتا غلب ام دنعريفسلا ناو
 ام نا لئاعءلك مي اذه نمو ٠ رصمب هب ويدخلاتازايتمالاو ةيناطلساا قوقحلا

 ناطلسل اةياعرب ةلوفكم قوقح ىلع ةظفاعثالا نكي ملخخالا يوي دخلا بانجلا ءارجا
 ناك كلذ لبق هتراما يفلعفي ناك ام ناو ماظملالودلا قافلا ةياقوو ظعالا |

 سفن الولودلا نم ةلود هاضرتو هرقثالف ةيلودلا تادهادملاوتانامرفلا ةفلاخم |
 ذخا ون ال انكلو انريماو انناطاس قوقح ىلع !هتظفاعم ةدش تنلءا يتلا ةرتلكلا |

 لخادتلالودنا انمدقدقف لمعلاويارلاب ةرثالا نم مهسفنال هوراتخل اء الاجر

 تضروع نأو تذفن تلفغا نأذ اناش ىف لخاد.ملا ةمالا مامأ ابسفن بنر



 ص ه9 و“

 يعرشلا قحلا يحاصب اوضروءاإف ةضراعمالب نولعفي اوناك ءالؤهو ترذتءا

 مرؤتسملا نا اورقأو لامعالا نم ءىثب وص اصتخا ىلع ةبح ىندا مل نكي م

 بسم هريغب هل ديتسأ ءاش ناو هلم“ ىلع هرقا ءاش نا يوردخلا لاع نم لمأع
 مفر ارابكو ًاراذص اثاناو ًالاجر نويرصملا رشاعم نفث ماظنلا هيضتقيام
 ةمزا كلامو نيملسما و ةزوح ى ماح لفحي نا ىلاعت هللا ىلا ةعارضلا فكا

 هتكوش يوقد و هتماك 5000 ديمحلا دع ناظلسلا انالوم نينمأللا

 انالوم رمح يف انل كرابإ تاو لس انكسي ضرا لك ىلع هلظ رشنيو
 هرمال مضاخ لكل ًاعنم ًانصحو اعاد اعولم هلعجيو هئازع يوقيو سايملا

 نبب قيفوتلاو لذاختلا تابقع عطف ىلع لوالا انريزو ةلود نيعب ناو يلاعلا
 دنع نطوتسملاو ينطولا نم لك فوقوا انعم ةبامتملا لودلا حلاصمو اذملاصم
 للكي ىلاعت قحلاو داحتالا متاتنو حاللصالا ت تارعب عومجلا معنكو ه لح

 ةمدسل م اش نيزلا حالصالل نيهراكلا ناف ند انظفحو حايغلاب هلاعا

 لا طع :ناوحأ يف انأو نيعنط ملا ملاعب نوييرصملا ىلا ةنوشالاو ةيومشلا

 نوفرصني و ممنالا ىويدخلا تا عجوأو م انعالا ةفيلخلا ةنانع نوظح أي مهنأب

 لع ًائيش انؤاعسأ ىف اودحو ول ىح ايناك ى :> ىأ نم نةفلا لها نع

 طئاخلا هيأ وبرضلق ينطو وا ينج | قح لاسا مهو ب وأ ةنتفلا ىلا مم

 رودس ناطاو# انكالزن عم م امل لدات ل م ىلاعت هلاأو . ًالكتتو ٠ ةناها

 مالسلاو نمل



 هيسابعلا فطاوعلاو ةيويدخلا ةميخفلا ةرضحلا محلا حدمو معنلا ركش
 ينامالا عيمج هللا هغلب يناثلا رصم سابع انيدنفا

 فيرشلارهزالا يسردم دحا دبعلا ناملس ريم | لضافلا ةمالعلا 5

 ,دقرفلا ماه قوف كمزعب دعصا

 موقم ريخ كنم وفقي رصنلاف
 هنرولا ربي يذلا كفقوم هل

 نادعب ككلم قوقح هيف تديا |
 اينامآ لومخلا سمر 1لرم ترشلو

 ةليلك صو دالا فويس تفقو

 لابو رياكعم نيب سانلاو

 يتلا ىلوملا ةمزعب نورخافتي
 (رفاظ كقح ديا ىف نوريو

 .اوبتكا هيلهال لقو نامزلل لق
 اهباهح رومالا نم نيقبلا فشك

 ابيئاعب ردن كتاف رصأ لسا

 ةفوفحم ةنج كدالب لعجاو
 العلا جرد يف هللا فدلكلنوعب ضمنأو

 أ تبدرو ةدس ايناك هللأؤ

 مر اوه نمالا كمداخ رهدلاو

 دءصالا ماقملا يف كرصم ًلحأو

 ' ىيشرا يار نسحب رومالا جوع

 دحجت م ةيزعو ةنيكحس

 دكنالا نامزلا يديا اهب تنبع

 مو رشنن مل كالو

 دمي مل رثاب كيأر ماسحو
 نك مك سل ع

 دصقملا يصقلا بعصلا لبستست

 رغ يب كنابث يفمي ام ناونع

شا ابروال لقو لاءألا كلت
 تيسدب

يدتقملا تن ءاضو كوكشلا دعب
 

 يدتملا دّشرو هيراسلا ةياده

 ددوسلا ضحت لب هراكلاب ال

 دشو كامح في رثالا نباو

 دروم بذعا كلملا اذه لاما

 ددحتت)

 ا ٠١ هن
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 ةيضايرلا ةرازولا >وعب ةيهبلا ىرشبلا خيرات
 دايع يدنفا نايل» بيدالا عوبطملا رعاشلاو دجاملا لضافلا ءاشنا نم

 ىلاءت هللا هديا لاق ةليلجلا ةيلؤادلا ىرزتسم نم
 هرازولا ءاب.ب الح ضايرب

 تداع ردقلا ةماخغن اييلاو
 تمماقف طاغنلا حور ابثدواع

 ايه رصه لها اي اًنينهن

 ركحيلع رويغلا را رب,زولاب

 ميدك نم هرأث ١ مدهش نم
 دق هتبص ىلا ممثلا اذ وه

 هنع مفاد #ملاو رظقلا لجر

 هالع داشف هرمأ ىعر نم

 ديع كدوع دالبلا ريزو اي

 ًاجاهتبا ىلجا رمالف دبع يا
 هيلع حور لكف دبع يا
 اشاب سابع رصم كلم شعيلف

 هن تسامو ةحبب تاثناؤ

 هرامش راقولا ىتلأ اهيلعو
 لوملا لاح ىشتن

 هراخن متاع يذلا ريزولاب

 هرادتئاو 2 هذوفن متفرعو

 ناني ميل شرألا لب

 هرابتعا سحلا هل يدافملاو

 هرأذم ىلع أو دج يد و

 هراشلاو اانحللا ماقلتن

 هراش مظعا رورسلا لوو
 هراتع ىقيقحلا وذصلا رادا دق

 مع و و ا
 هراشدساب ال كيف يارا باص

 'هراصصتنا ىوقو ءهتحام ان هللا د انو ركصألا 0

3 3 0 1 : 
 - أم 4ةهم رس وأد مك

 ريجاو كرما عدصأ تش امو
 ص 21 7

 ايا هم داعسلاب هليأ 1 ارك

 هرارغ طق نامّزلا لفي ال
 ':راسكلا كيلا تشي 07

 ةراقزأ يَتل ىتح هيف كم



 دا 0 0 ؟

 هراظنا تدّوعو هيف لاه الا تقلعت يذلا تنآلف
 هراقح وا ةصيقن نم هسم ام رظقلل بيبطلا تنالو

 هراصح طونقلا كححا ام دعب انيف كعوجر ةنماملاب
 ةراهظلاو ىدملا ندعم اي بارما ىلا تدع مامالا ملف

 هرادص لك جات رد اي ءارهرلا كترازو فيس هللا كراب

 ةرازولا هاب الخ ضايرب خرا تلقأنا ءارمال 'نذإف
 « م / سو ل. ١٠٠١| ةئس

 ىقلولا ةورعلا ةيعمج
 ماركلا اهءاضعا لئاضفو ةيعمجلا هذه خيرات نم ءيش رك ذانل مدقت

 تقاض لصبلا !:ميراهتلاةصروب راوجب تناك يتلا اهتسردم نالوةننالاو

 مسي لحم نع ثمبل ءاضعالا تارضح رطضاف اهيف متراكحل ةذمالتلاب
 ليعمتا كالم يف ًاحيسف ًاناكم اودجوو مهيلع ديزي نمو نيرضاحلا ةذمالتلا |

 ةذمالعلا هيلا اولقنو يناّريلاةفاقشلا موك عراش لواب هدم ماماثعش يدنفا

 مهد دع نوك عم ةلياخلا ةمدخلا هذبم مممايقو ماركلا :اضعالا ةمه ىلع ينشنف

 ريدمو رهاطي دنفا دمحم لضافلا مسي رردذ هللو الو ررشع ةعست نعدب زيالا

 ضوف اب تاق اهنم الك ناف يرس يدنفارداقلا دبع يعذوالارهاملا ةسردملا

 يدنفا دمحم روةكدلاو ديدحلا ةكسلابسدنبمارا'ىربص كب دمحا لماكلا
ْ 

 اوضع نيرشعو دحاو ىلا ددعلا ىبتناوةب ردنككساب مبارلا مسقلا مكح تف ار
 مك ذأ اديلخترخ | ددعيف ًاعيمج هءامسأ رك ذنسو نودضعملاو نوسسوملا هو



 ص ى0خ ع

 مزنمف ةسردملا يف ةفيظو هل مهنم الك نا ملرك ذي ام نسحا نمو ليمجلا
 ةذ.مالتلا جالعب متاقلا بيبطلاو ةي واسنرفلا ةغللا امو يبرعلا اعمو يضايرلا

 ءاج اراه ةسردملا نع ىهنم لغتشا نهو ايظع احاجت ةسردملا تعج اذب.و

 يريخلا ملعف للك نوعفتني و نوعفني ماودلا ىلع مهف اليل هناوخا نم عتيل
 حايل |

 نوعجار هيلا انأو هلل اذا

 هللا رخّوي نإو ٠ تولاب دابعلا رهقو ء اقبلاو ةزعلاب درفت نم ناحبس
 ديسأأ موحرملا اندلاول ردقملا لجالا رخا ناك دقو اهلجا ءاج اذا ًاسفن

 نيرشعلاو ةعساتلا ةقيقدلا ينسحلا يسيردالا ميهاربا ديسلا نب حابصم
 ١٠١٠١١ ةنس يجر 5 قفاوملا دحالا ةليل نم ةيبرعلا ةعساتلا ةعاسلا نم

 ةيريدم ىرق لرم ةبيطاا ةدلبب هدلوم ناكو 185 ةنس رباني ؟"'و

 هي هنافوو 1١5 ةنس ةجحلا يذ ربش نم نيرشعلا مويلا ىف ةيقرشلا

 ةعبراو ةيرمث روهش ةتسو ةنس نوعبسو سمح هرمف هلبق روك ذملا ميراتلا

 لافتحاب هدهشم جرخ دحالا موي ,نرم ةنماثلا ةعاسلا يفو اموي رشع

 تاوذلا نم قيرفو مالعالا ءاملعلا نم فيفل هيف روضحلاب انيلع لضفت
 ماقملا ىلا انوبحصو ءاهجولاو نرايعالاو ءاببنلا ند ةعامجو ماختلا

 ديلا ةمالعلا ذاتسالا ةماماب هيف هيلع ىلص ثيح فيرشلا ينيسحلا
 عمجلا اذه عاسا ىلع فيرشلا هبسن صرف ةالصلا دغبو هللا تف ةرح

 انغاب ام دنعو لافتحالا اذهب نيلضفتملا ءالُؤبب ًافوفحم' لمح م فينا

 مهيعس نيركاش عوجرلا يف' هانيجرت ةفارقلا ىلا لصوملا عراشلا سار
 انيييسيضسلااا0ااا0اااب ا 0 ا
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 ةعاسلا يفو مهرما لاغتما نم ادب دجن إف ةفارقلا ىلا انعم يثملا الا اوبأف
 ضاير .درم ةضور يف هانعدواو هثدج باب هيأع لففا ةرشع ةيداملا

 تقو يف هئاب ا خيرات ضعبو هخيرات ىلع يت انسو ىلاعت هللا ءاش نا ةنجلا
 انيلع دفو ىتح ةفارقلأ نم نيدئاع تببلا انلصو امو هللا ءأش نارخا

 نيذلا ءالؤمل ركشلا مدقنف نايعالاو ءاهجولاو ءاهاعلاو ءارمالا عومج

 ركشن اك باصملا اذه يف انب مهتبانعب انرطاخ اوربجو ملضفتب انورسا
 قارفلا اذه مالاب ساسحالا يف انعم دئارجلا يررحم !باعصا كارتشا
 لضف لع الضن كلذ ناكف موسفنأ انتدامعو موحرملا ءاثرب ماضفتو

 ىرآت تافارغلتلا اولسرا نيذلا نيينطولا انناوخا ىلع ماتلا ءانثلا مدقنو

 وجرم ةبيصملا هذه ىلع ربصلاو ًاهوركم هلل مهارأ ال ةيلستلاو ةيزعتلاب
 توءال يذلا ىلا نم

 هللا دع حاتفلا دبع |

 ميد مدن

 ايزي ايزو

 اجر
 اندلاو موحرملا أب انلاغتشال مزالم ثالث ددملا اذه انردصا

 ةعبارلا رادصا تي ريصقتلا نع نيكرتشملا تارضح 0 مفصل أ وجرنف

 ددعلا يف اهرشننسو دئاصقلاو لئاسرلا نمريثك انيدل رخآت  لضفلا ملو
 هللا ءاش نأ ينالا

 76 مدن هللادبع 3“
 1اس الا لا او تا توست لإ



 ىلوالا ةنسلا نم نوورشعلاو عبارأا ةزجا

 ١١5 ةنس هبوط "4وا* ٠ ةنس بجر ٠ 'اثالثلا موي

 ا م57 هنس ريان - قفاوملا

 أعلا نمالا ديدبت ىوعد لع 5 ال
0 

 لاوحا ماظتنا هرسي نم الا هلوثب ال لوق وهو !ددبم ناك وا ددبم ماعلا

 1 اح ةطلس 0 ةلفذاحملو ةندملا لاعالا ْق محال م. ا واسمو َن ,رصملا

 اديدبتو [ رهاظت تدع يللا ةريخالا ةلئسملا ناف ربك الا ماطلسو رخغالا

 دج ةطيسب ةلئسم بهذم لك نيفجرملا لاوقا اهيف تبهذو أجرمو اجرهو
 ىلع ديزت ال رخآب هلاداساو ربزول ةيويدحلا ةرضحلا ةلاقأ اهرشأو املوا

 نم أريلع عمجنا هقوقحب ريمأ فرغت نم رثكا اهتحن يىوطني الو 3 كلذ

 مهريمأ بابل ةمالا نم ريثكلا ددعلا روض> نأ ليق ناف ٠ ابوروأ لود

 وه لومخلاو نوابتلا اهعاضا دق ناك افوفح هعاجرتساب نيئنمو نءرئاز
 نرم لك دعي نا كلذ ىلع مزاي اناق ٠ ماعلا نمالا دده يذلا رهاظتلا

 دوفو نع ةرابع ةناف [رهاظت نيديعلاو هتءالوو ههلوم راكذح لافتحالا |

 .اًريخا لصح يذلا اذبك ةئتلا قحتسب رماب نيئنبم يويدخلا ىلع ةمالا |
 ا



 م
 نيبرصملا نم ادم نوفجحرملا ىأرا ماعلا نمالا ديدي |ىمعت قرعا نمو

 وا هتداعل افالخ هديب اصع لمح وا ةميبش ةماكب ايروس وا ًايبجا يطاخي

 فيبرصملا نم قيرف عمم وأ هضرع كته وأ دحأ لام بلسل ضرعت
 ناها وأ لودلا نم ةلود قحب دحأ فذضع#ا وأ فناجالا نم ةعامج دض

 هلال هنيد مفد ىف نيدم فقوت و يب هروال انك برض وا لصنقل امداخ

 جرخ وا دالبلا ين لوجم* يروس وا يب وروأ ىلع حالف لادوأ ىبنجالا

 رجاه وا هتيب يف ىنكسلا هعنم وا هل اراقثحا ىنجا ةمدخ- نم يرصم

 وأ .يضرببرصملا بصعغتب ابوروا ةراجت تفقو وأ هب افافختسا هراوج نم

 عم وأ نيسوروالا عماجمو ىوابق ريغ عماجو يوافق 2 نويرصملا زيك

 تناتستوربلا نم هارن اك ينيدلا بصمتلاب يداني ريبكو ا ريغص نم توص

 وا ةطلتخلا سلاجملا قوة> نم ق> سمل دحا لواطت وا مهريغو ريرفلاو

 ةئاها وا تفرب ىدجا مدئتسم ىلع يرصم ىدعت وا لصانقلا تازايتما
 وهام وا اهنوريثي ةنتقل | دادعتساتال أو احالسنورتشي نويرصملا ىءور وا

 ٠اهتايرتفمو امءاهياب ةييعملا مهدئارج هب تنطنطو نوفجرملا هب فجرا يذلا

 ىلا ريراقللا اعفرو ملود رابخاب ل.هانقلا ردابل كلذ نم ءيش لصحوا
 ةكيرش دعت ةراجت وا اندالب يف مبات اهل ةلود لك ناف ةيويدخلا ةرضحلا
 كراك يذلا دنهلا قيرط ناف أعيش امنع ديزت ال ةحلصملا يف ةرتلكت ال

 مف رصم ريغ قتاوع ىلع الومحم لودلاب الوفكم راص اهل ىربكلا ةيلصلا
 ءاقبف ٠ ةيبوروالا لودلا ةوسا ةراجتأ او عابتالا ىلع ةظفاحلا الا فز

 مهتتكاسمو اهيلع اودوعت يتلا مهتلماعمو نييب وروالا ةطلانم ىلع نبب رصلل



520 
 ةمرام هءاصنقلا رئاودلادوجوو عماجلاو ساجن ساخنا يف ممم راكفالا ملدابتو 4

 هوجوو قلقلا يجوي واركملا شوشي ام لك نم ةنما قونحلا هظون#

 ضراعم مهضراءي ال تاقرطلاو عالقلاو نوصحلا يف ةيزيلكتالا رك ها

 نيهارب و فيجارالا كلت ةحص ءدع ىلع ةعادات ةلدا دحا مييلع ار 0 الو

 الو هرياغي لعف وا لوقب ماعلا نرمالا اوسم ام نيبرصملا نأ ىلع ةبوق
 ٠ تضم ةن- ةئام نم يناجالا ةلماعم يف هياع اوشم يذلا هريس اوريغ

 لاقب دوجو هل ةقيقحال فاجرالا اذه نا ىلع ةلدالا ربكأ نمو
 ركسعالو هريغ اهيذ ىيسم ال فيرلا ىرق نم ةيرقب هترامح يف ىبنجا
 لهاب طلعت# هناف كلذ ممو هنع عفادي لصنق الو هيلع لوصب نمم هيمح
 نوكيام نسحا هلامو هسفن ىلع نما م: ردد ىلع ددرتم مع نارهس ىزتلا

 داليلا كيس نييروسلاو نييبوروالا لوجتو هناطلس ةياعر تحت انيثا يف
 كاذ عمو حالم هعم الو مداخ مينم دحاولا بعصا ال اهريغو ةراوشلل

 امركم يشع لب شرف هل عيضي الو ببسب هرفاني الو دحا هيلا ضرعتي
 . امارك اهسار ىلع هلم<ي داكي وهو هب ركحبوهشغيو حالفلا عدخمي مراح
 نع ةلفاغ اب ور وأ تسيلو ٠ هوتعملا اباوجتب الو هلبالا اهركتي ال قئاقح هذهو
 تو ةيئزجلاو ةياكلا انااوحا لمت اهناف هيلع نحن ام ةلهاج الو لاو>الا هذه

 دارنا ةلا اهدرسوب .قزتني الوابل هريبوال ىلا ليبتازألا م31 ىسرلا
 هب ؛ ماغشا ا ؟ مهو وأو مهتايرافمب ةب ,زيلكتالا راكفالا وشوش نيذلا نبرصلا
 7 معدارم دضب نيبرصما ءالك ة ةمجرتب لاوقالا سكعو سيذاكالا نم

 طابو قيدصت مدعب مهذككت لالا ناف الاو ةنتفل عرعو زيلكمالل



 دع ه هر, ا

 7 يد أمام ريغت م هيلع ىف هأم ىلع لامعالاو لاغشالا دو>وو ةلطالا مهأوعد

 من ن نم 1 رمل ٠ نيب رصملا دادضا هب ف>رب 0 لوصح نم ةرغ

 نيرك اذئمو نيسل « نييوروالا ميباصصا ىلا مهريمأ يارس نه اولزن م

 اذهب نمالا او ودده مينا لاقي ٠ يش نكي ا اك مهلاعاو مماغْشا اومزلو

 ايوروا نع معسل اننا سبرغلا نمو « ميظع ناتهب اذه كنايم » نوكيا

 اذك اولعف تسلا سوسلاو نالف كللملا اوكتفو اذكب اورعاتفت تسيلهنلا نا

 لمعلا نع اوذقوت نولازغلاو اذكب رهاظت اذك بزحو اذك او رجا نومكلاو

 رهاظنو تيءانيدلاب اذك ةرئاد ثضوقو 5 رجالا ةداب زاالا اوبا مسفلا ةلءذو

 اذك بح نم ةيروبمجلا ىلع ىشخيو سيلوبلا دض حالمسلاب نويدنلرالا

 رمي ةالو لودلا يلق ثم بازحالا ىعس دعي ال هنا بسجل نم م م

 ةمألا ةرابز دعتو ماعلا ن لل اديدبت تيمانيدلاب نت امالا مدهالو مرتحلا

 انرصا ٠ ةيماملا :دايزل ًابجومو ءاعلا نمالل ءاسو راكفالل اشي وشت اهربمال

 فرعل 7 ديدبهتأأ ىوعدب ددبهن ىتح نيد غوألاو سوأوزأا نم ةجرد لقا

 يذلاو « ميل ءأا البلا وذ اذه نا» فوخلاو نمالانيب قرفن الو هيلع نحن ام

 ملغعملا مهريمأ ةلاحي مبحرف برس ىلع اوذثيا نيبرصما دادضا هفرعي نا ىغبني

 هتاصاصتخأ يف هعسوتو ينجالا ةطاس ةدايز نودعي اوناك نيب رصملا ناوه
 موحرملا هريما اضرب الصاح ارما هماكحاو يرصملا لاع هدادتساو ةيرادالا

 م اذبلف رنا ماعلا هريمال عوضخلاو دايقنالا ىلع اودوعت دقو اشاب قيفوت

 ةرضح اوار امف هتد» يف مهماء دبتسا ىنجا يال ةفراءم ةملك ميرا عع

 لبوقو هتبالو نامرفو هتثارو نامرف ىضتقمب هل وهرما يف ىعس يالا يويدحلا



 دي ه5 و4

 ريغلا سلس عا 3 ع هل فيس 5 ١ث 0 | رجالا كالت نأ اوماع ةضراعملا هما هو

 ارأو رصل هيل هتأودو ةسقلا املاع هأرب م هراثةاسأو ةيويدحلا لاسم قوفح

 ةءدخلان ه نرينطولادرط نءىرج ايف نورك اذتي مهسفن ال اوداءو نيب رصمل
 ال ايف ةررغكلا دوقنلا فرسو نوبرصملا دادضاوا نويبوروأب ىلا دبتساو 3

 ةغال ةتامإ سرادملا يف ةيبنجالا تاغللا قاطن عيسوتو 4: فم دالب!' ىلع دوعي

 ءدالب ىف ءايظعلا هلانيال يذل ظهاملا يتارلاب يبنجالا مادختتاو ةينطولا

 ةص-د#ل! رماوالا رادصاو ًايطبق وا ناك ًاداسم لبقلا بنار ينطولا نطعاو

 ةينطواا تارادالا قوؤح بلسو ىنجا فظوم رغصأ يرم ةيلاءلا رداصملاب

 ىربيك ةسردم ناك امكلذريغو نؤاشي ايف اهتوريدي تال ا ابماسؤر لعجو

 موةوةح بلط ىلع مل هبنم ريك !ناكو لاوحالاةسارد اهيف اونسحا نبي رصملل

 ميئارم !١ ىلع اولواطتو يرصم لمع لك اوميث نيذلا نيب رصملا دادضا سمصعت

 نراطاسأا ىلع اولواطت نا د>ىلا هفسأا يف اودازو يعل | متشلاب مهتاوذو

 حرف ىلع نإ رصملا لمح يذلا اذهو : ميلظف نيجمن و ةدراب تارابعب ملخعالا

 هقوؤح نا ممل هدادحا ةهجو ىلا هءوجرو هقوقح ىلع يويدخلا ةظفاع“

 فاخ اهريما يعسب ةمالا حرف نوكيفارمالا سفنو مقاولا ين مهقوةح يه
 :٠ ثروذحرملا معز ام ماءأأ نمالل اديدبتو ايناودع ارهاظت ةسدقملا هقوقح

 مناف بناجا منوكحل داد_فالاو بناجالا نم نيب رصملا ملأت سيلو

 انيدننا موحرملا دع ن« نومسن ا نيذه عم فئاظولا .نولدابت
 نراقباساا نيبوروالا ضعب لسضف نوركني الو اشاب ىلع دم
 مولع نوسقلا نيزه بصقت نم ملأ امناو تارادالا ضعب حالصا ف
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 كفل

 نامُد اهتفرو لمع مصل ال 7 نا اهبئثا داو لاعالا محم اههس هخخأو

 وشو مام لرهكلاو 4 كا مع 6 سادملا ىلع ,يئاحاو نببر ل

 ال كلذ ىلع م هدعاس او ءاهيتلا نع اشك تقفل 1 :

 لرأت ميرغلا 56 موا تو نبي رصملا مو َء لاعالاب نيماقلا رمش روف

 اهرمصتغ: الو قاتحت“اب ف ظواا اوذخ اي مل نييرصملا دا ناو بناجالا

 7 نيب انلباق ول انذا ىلع - اودبتساف اونالف ءامورلا اونالقسا امناو برحي

 اقلطم حالصال باب يف لخاد ريغ قرفل دجول ةردطولا لاعالاو ةيبنجالا

 : لمعلاو ينطولا هفلسا ناك ٠١ فاعننا ىبنجالا يتار ةداوز الا وه ام ذا

 . آلا نالا اهطسبل قنا دن ال ينطولا ديّوت قورف كانه تناك !ءرووه وه

 اذك ناك لاقي لمع ىف يباجالار'دتتاو يرصملا زوع نيبرصملا دادضا رهظا

 م د دجوي ال اذه نا هللا عبو ًاحالص اذك ىلا راصف 'داسف

 لخدي مل يباجالا ناف بذك وا قدص يامي الررجا الا هب لوقي
 71 4 ىلع لخد امئاو ماظنلا انل مضوو نيناوقلا دل ناسف ' معّتسم

 سقنك تار ادا ىلا ةيسفم ايوروا نينارق فلاخت ال نناوق ىلع ةسسّوم

 ريدي وهف ةندمملا لودلا ةيقيك اهده'هتو ابوروا لماعت ةدم احلاب و روا كلام

 ةره مو نوينطولا لاجرلا ؛ هعضو ماظن ىلع اياه نبت يتسلل ع

 هبلع ناك امل دوعيو مجني لف يرصملا ماظنلا نم ءىش رييغت لواحي هانبأر
 هدالب ةمدخل ةيلها هيف سياو لاعالل ملصيل الا ن اللا هياع يعدملا يرصملا

 ةياغ نيذلا نييرصملا دادضا الأ اهوقي ال ةميبث ةبرفو ةلطأب ىوعد هذهو

 ينلا مالآلا ءذهو ٠ يبنجالل ةمعط انلدجو اننيب تاذ داسفاو انررض مييعاسم
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 مدادضا كلذ يرتفي ام ةروثل مكر حت الو ةنةف بجوت ال نوي رصألا اهب سحب

 نيائفلا مالا اوهباشيل ةينطوأا ةطاسلا ةدرعب حرفلاو مهريماب ذادالاب مممزلت لب

 ةركأ فنرا نييرصألا دادشا لعولو ٠ هد) الب عفا نيعتنتلا مقوقح ىلع

 يتلا يه ءايح الو شادن الب ناطءاسلاو ريءالا ىل ىلع مالماحنو مهتأي راغمو ملي وافا

 ف”ديينطولا عم اوفثوو ةرابعلا | 8-5 هآهلا نمالا سمللل ةعيرذ د

 دئار+ا ىلا انرظن ولو ٠ راكفالا ةحارو ودحلاو نركلا ففوميف نيب وروالاو

 سمي ل ماعلا نمالا ناب ةنلمم لادتعالا قيرط اك اهاني أر ةعيشتملا ريغ
 احريمتو راقلاو ةمورخن او روةسوبلاو دادتالاو مارهالاو نطولا دئارجهذبف ءىشب

 ديؤملا ةيمالسالا دئارجلا نع الذ ناكرالا.يوق "2 مالا ناب ي دانت
 نايرصملا تارقلو بوأقلأا يف داةحالا تسرع يتلا هذاشلا الا قم لق لوصأو

 دير. قمحالا ةداع هذهو م ع 85 رداظتو !عساوس * جدسس) مهاعو زيلكتالا ندم

 0 نومهلعب نيب رصملا نأ 03 6-5 رهشس ١ : تت نم هرضم# ه.>حأس عم نا

 1س

 نصح ومر ةطلاذم قدص ىلع مهرصأنخ نو دقعي 0 ةتاودعأا لودلا ندبو م

 انأار>١ ىف اباذ 58 يبي 6 ١ ناف مهتداع ىل ما مهتاماعم

 نأ نييرصملا دادا لغو |, أك اردا نيب رصملا فضا ىلع يفخ ريغ اذهو

 ةلودال نواف رسولك ادلاب ابوروال ءادن ماعلا نمالا دقفب ١ادنلا

  ئزط نع مونكلو تاع شالا هذه نع اوذكل مروجي كش مم رج امس

 نومحع ةيادهلا

 نمو نيد ىلا اندادضا نلعن اتنايدا فالئخا ىلع ندرصلا رش ا ندعو



 يه

 رفانن الو فوخلاب نمالا الو ةكرحلاب نوكسلا لدبتسن الاننا م.نوقفاني

 مجرنالو اهبريغلا عفمنيل اهنوريمتيقلا نتفلاب ةحارلا وفص ردكت الو ايبروا
 ريغن الورعسلاو ىنالا ةيدنا يف مهمحازمو مهلماءمو بناجالا ةرشاعم نع
 حرفلاب انعم نييب روالا رهاظت ىسنن الو ابيلع انايح ىلا انعابط كانك

 مالالا رم هب سحاب مو ساسحاو انعم مرطاوخ قفاوتو رورسلاو

 نيبلا تاذ داسفا يف نيفجرملا ى ا نتفلا ةرثك انعببن دقف ةب وذعملا

 قاروالا يتزوم دامةم ءوس 57 مهتاياغو نيفجرلا سئاسد ىلع انفقوو

 .ل#للنربسإ ءارجألا نم عراوشلايف نيفقاولاو راكفالز اهيهت تاقرطلا يف

 نا لاقبل مل ضرعتلل نيينطولا دحا كلذب .روكرحي ريما نوهتشيو اب ع
 لبق نويبروالا اهفرع ةينايبص ليح ىهو بناجالا ىلع اودعت نيينطولا

 ءاضعإ نم اوضع ينوك ةصب يناو ٠ اننبعا نيب موسرم اذهلكف نييرصملا
 نييعم سلاجلا نوللختب سانا دجوي هناب اعصن يناوخا دبزا ةينطولا ةئيملا

 ديرطلا ب رملاو جرهلاو رهاظتال نيدسح ملاعانيوبثم زيلكت ال نيماذ راكقالل

 2 الثل نيروحدم كسلاج نم مهوجرخأو سيحانم ءارجأ مناف
 هب انيلاطت يذلا نوكسلا سانبالو دمحيال ام نوثدحت اهب بضغ ةيمح

 لفاسالاو ءاقْشالاو صوصللاونيشاشحلا نم سانا دجويو ٠ ةرضاحلا ةلاحلا
 اوأر اذاف تايرتفمو بيذاكأ ميلا نوبسني مل ةفيظو بزكلاو منلا اوذختا

 اوأر اذاو ةنعفل وممج مها الق ىلا هللا اوكذيل ! وعمجت نييرصملان . ةعامج

 ابزح نوفلّوي و ةروث نوربدي منا اولاقمل قيدص ةيزعتل أم يف اوعفتجا سان
 كسلا مهولخدت الف كياع ه.فخ ريغ ةسيعتلا هفئاطلا هذهو هنتف نورشو
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 لك قفحن دقو مت ٠ رم أمل نوضري تايرتفمال يلع نومني الرواف

 مس و داسفلا ةموثرجو نئفلا ما يه ةمؤرشلا هذه نأ ىرصم
 (| هترجا امو ةثيسلااهلاعا نايب اندراولو امل قئاقح ال سيذاكاب ءاهجوو نايعا

 عيضو لك اهدارفاو فيك اهليطاباو اهتان رفع رئافد انالمل راضملاو دسافملا نم

 عر ةر'اد ىف نيرو صحم ةعامج ىلع ةرصاقتس ساو فرشاالو هل ةمذال

 نه وأ يلاهالا نم ناك ءاوس هل ةداع سانلا لاوحا سسجن ذخنم لك نع

 ثادحاب بناجالا نيب مزكارم اودي نا نوديري نيذلا نيبرصملا دادضا
 لبقياف يئاصملا رمج ىلع ثداولا انتباقو مايالا انتبدا دقو نتفلاو بغشلا

 ل نيبرصملا دادضاو 'ارجألا نم رذجيلو هب صاخلا هلمع ىلعانم لك
 قطن ال يمنا مهتنسلا هب مطقي انيكس لب هب مجلي اماه منع هضارعا

 م.ةقث مو, تفقو نمو لما تعا زفملا انريز و يف أنلو ةقث ربكا لظعملا انريماب انلف
 دابا ع عراك الك نيم ونكت نبع 1١: نينصحلا نيذه دنع ملماو

 ماعلا نمالا ديدبت ىوعد ىلع ليادال موف يف نيقداص

 ( رصم يف يؤؤرام برغا )
 ا بس انايبا هيف عدل نا اندرا انتدي رح نم ىخمللا ددعلا عبط دنع

 اهانلعج ةديصقو ادوصخ نبي رصملاو !هومع نييقرشلا ةحيصن اهأناءج ةديصخ
 انيأرو اهعمج نع قيضيتفولا انيأر انو ةيويدخلا ةرضحلل امدقم لاح ضرع
 ابعم امو تايبالا كلت ميحصتل هةةرافم نه فن الو عا نولوغشم اننا
 نم اتايبا انعفر اننا نييرصملا دادضا لب اهلف ددعلا اذهل اهانرخا لئاسرلا نم

 فكك
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 تاعءامج ةعبظملا ىلا أاولسارتو اهتدوسمنع نونثحب' اوذخا ىلوالا ةمزلملا

 ىتح للا يف نوديزي اوذخاو هنواذبي لاه ةمدخلا درم انوبلطي
 داك يذلا مدقحو د..افلا منظب لنومتزي هينج ةئام ىلا هولصوا

 وهو ةروث ىلا وعدت تايبالا كلت .#حضرا ذاتسالا نم القمع ممم

 .القملا فص نم  اوناك وا مزناف روصت 0 الو هل لقع ال نم عز

 نطوتسلاو ىنطولا اهأرقي ةديرج يف يروث مالك رشن ةلاحتساب اومكحل
 يزخلا بوث مسابلاو مهتتسلا ل يف ةبغرو من ونج لع لياملا ةماقالو

 يقال يف ةيويدخلا ةدصقلا تبثاو ددعلا اذه ىف فوالا تايبالا تأ

 نيب رصملادادضا 0 يي ىلا ىلع كلذ ضرءال

 فيجارالاو بيذاكالاب لودللا ءالكو باوبا ىلع مهددرتو نتفلا سيساتل

 لوقا يناف ىلوالا تايبالا اما -- نييرصملا ىلعو ابوروا ىلع اهنورتفي يتلا

 نييقرشلاو نيبرصلأ
 هوركلا رشلا مرسي نحل تم مهو مريخ بحاوي رثل سا اوشاحو
 ”رطسلا اهفئاحص يف هزي. دئارج 3 اوأشنا 'ىلألا ضعب ملام

 رفو كئادعا لضف نم هل رثمو ريغ ةمدخب ارورسم تأ نمو

 ريح مهعانص يف يبافالا ميو مكضحالص مملب ريق متودا
 دتحلا رمثلا هبرودصلاٌرضالل اوليت الو مرفانت يدو ينب اوليزا
 ربنلا اهدرشي اقرن مكلمجيو مكحممج رثني نيدلاب مرفانت
 اطوم رثوهدعقم نوكلاو متثج دقف اولذاخت ىتح فلا لاجر متساف

 فالخلا رعنلا ةلوحي ال نويع ربرق هنيدب لكحو ىتش ميهاذم



 دك ه0

 ةدحو نطاوملا الا كل سيلف
 ةمطتح ل. رع يحيك

 ىفتبتونايع نع اقدص تدي

 3 اوس ىلألا ناك اك نك

 مازع قوف رارزالا ىرع اودشو

 رئاشع نوب قحلاءاخالا اودرو

 ةسايس نسح هءم لدعب اودوسو

 هلهاو رح قرشلا نأب اودأو

 ةلصض نيدلا ةيرح اراعجت الو

 اننبد لصا ىلع يشفنادصقلال
 بصعت ءوسديحوتلا اواموتالو

 اوند اذا موق ناطلسأ' ةمذ ينف

 مكلعفب اةيض ريغال اودنج ناو
 اخالاو ةاوأسملاب الا كلم الف

 ةمخه دم انروبذط يف داز نمو

 هفيس دمخي كلملا اذ ىرن انسلو

 هبحم قدص قرشلا ىف هَل كملم

 افصل ايف هءوضلا نم ىقنأ هترييرس
 ةيعر كامح يف انا يالوما

 ةما قرشلا يف قلت رمأو وذعلا ذخ

 ربم ركمازع الا ركحل سيلو
 رعشلا هنءضت دق مننا د و

 يع يب دبا عاام
 رثلا اهنكاسم ىف واحي نطاوم

 رزا! قزنلا يفناك - عفت

 رجل ا انتدحوب ىدو أمهترفنب

 دسا رفع هعبات لك اكلم ديؤت

 رانزلا سبل رثّزلاو م
 رزولاوهكلاذف اوهالا عم اريسو

 رمأ يفتني الو يمن جنن الف
 رفكلا مهنيد ناك ولالزنلا ىلع

 معلا ىو أ يفنايسو

 1 ْ رصولامهتاص فاصنالاول دع نم

 روةءعممج رقع ةيحأ لك نماننلخ ىرج

 رجحلا هركتت نم الا رح'الو
 كالملا ربتلا كحلاف ديحوتلا اصعقشل

 دلرف رق هل ديمحلا دمع هضاقو

 رفز هل عواضلا تحت اهجموت
 روس انهاوفاب ىلا هنريسو

 ردق, هل كولملا يف ريما كح

 ةارج ردع مهترطفو عوط مهتقيلس

 لسع



 دب ه5

 ءا 0 صلخمو تبث لك هنم كيداني
 ٍخ

 انفلل كدوهع اونا> ىلالا درف

 ىرول امم دوهعلا ضن ىرنا:سأو

 ةما اخ نع تاذلا كلضم رن

 رمل عطق هدم يف مكبح ىل
 رخغ مكبايحي كولاو ىلالا لفو
 لاذملا رمصلا انرماخي ال نعلو 1ذارج

 ردغ هب لياقلا كيلاو- كلو
 ربط داو فعاو ؟كدحاو ىواستلا نسف

 رشناا انحرم ىتوملا ثعملا رت
 ةداس ةسايساا لهانم كدنعف

 هل لصت ملام مالقالالمفت دقو
 ةيكمت ماما اي يلاهالا ٌبرف

 فراعم راشتاب | دال رمعو

 طظفتخاو ىناجالا اريق طعت الو

 ةمدفل مازال الا راسه كنان

 ةيرف لك يف لعلا لاجر ثبو

 ةيعر نيب ميلا باورص دحوو

 دقتناو ءافكا محلاو اضل رخو
 ميباقع داسفلا لها ىلع ددشو

 من يالا ىف دعبأو

 يتجولب ماما اي احوصن تسسأو

 ىبن نع مجرأا تاملك نحلو

 انربما ىويدخسا اتاذتأأ اندزف

 رد مهتيلحو مزح مةعيأط

 رصخلا اممصي ءاجيملا يف عفأدم
 ركشلا هب بيعي العلو
 رضلا اهلها ىريال ضرا حالصأو
 ركلاو عزنا الا اذ دعب اف

 ركم مهل عيمجلاو اراعر مارت
 رفظأأ فقي هدنع نءد ميلعت

 رمعلا ىقب ام ديحوتلا اهناؤي
 ردهلا هتنغ كرتلاف ,ه١اضق
 رمالا ملفي ل ناييدبلا

 ريغلا امي رسب قرم ىف نوريس

 رهملا كنديد داشرالا وبأ تناذ
 رن تدل بأ, 2 مث عوج

 رقن هطلا_ ال الو كد



 د ه7

 رصف هل تثداس بورا كيئانو أثمأهأ تننأف ىعرت أ انضر

 ركذ اهل دوهعلا يف قوتح كرتب اعيضم دالبلا قح ىأر ريما
 ةبوعصلارزشلا الو اموي ديدهتلاهنكي لو ةءهب قوقحلا ظفح يف ددشف

 رسق اهميسضي ال فزوقحب هل ما < كرما نرا الا كاذ امو

 ريخلا هل ماد ساسيعأا اند. لد وم نيئمؤملا ريمأ تااو

 هدعب امو اهعلظم ىنلا ةيويدخلا ةديصقلا يق الا ددعلا يف جردتسو

 ءاما نيملادلا يف انل تناو ماضن كام يف ىنأ يالوما
 مازا ماما اي ابهيف كقحمل >2 مكتحافكرماتحت ٌرصمكانيدف

 ةيلأ 4 عطفي ناكس 9 تابالا هذه نم تب لكا املا دقو

 هيف لوخدلا رهدحأ اح اذا 9 * تع لق سباب ىلع انعضوو رضد دادنإ

 الا تايبالا هذهاذ هملع بوس مرق سهذو هعمصأت ١ مأ ىلع ىوه امصاعم

 نيطابش در ه ةيرصملا ةمالا دادضاو ةيلعلا ةلودلا 3 أهم 95 قءاوص

 رع د ريح ةمقل منو هأمم 2 نوشممدو سانلا موحل نولك 1

 فدرحتو داسفالا نم ه.ف رهأمو مهتايرتفمو مماهرت نع اوعحرب نأ ىسعو

 رصيال ىد هنأسل ىلع مركذ رآز وا قلا ليممت دوول دلو هعضاوم نع كلا

 دالملا تا رو دامعلا لالغا يف نووسإ ن مه ةراسس طخ ٠ ند 00

 رظن لح ']
 0 ؛ 'الضفلا ضع 7 - هصئام ءارغلا فئاظللا هاد ر> قاضار

 1 رك د 1 نو ا 2 ةد أم ك1 روع صب
 ه«< ؟]1 ©
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 ةرشع ىف ه.صعت روبظ دعب ءاضقأا ل نم هعما في يصعتم هنا هيلع تنشب

 لببقلا اذه نم هاري !م هنع غابينا ناسنا لكل حابي ناو ٠ اهردصي ماكحا

 نم ضعبو ةيروسةأضق رثكأ لزمل نوناقلا اذه ثول( فئاطالا)
 | يف اونوكي نا نوتحتسل ال ةاضقلا ضعب نا رهظل غالبلاةتلا ولو رصم ةامفق
 ' انيلا بلط - اضيا تلاق مم ٠ المعو اماع ةيعامتجالا ةثيملا يف يتارملا لقا

 ىلا ىئاضقلا راشتسملا داب رثسملا بانح راكفا أ هجون نأ يبدا هجو نم

 يضاقلا ةيسنجوفئاوطلايفلئذم نينثا نيب ةاضفلا نم ردصت ىنلا ماكحالا
 ها هيلع وا هل موكححلل ةبسنلا كلا ردسا يذلا

 الا ماكحالا نم ايكح ردصي ال ضاق لك نا مولءملا نم ( ذاتسالا)
 دشالاو د١دشلا ةاعارت هيلع ضرتعي الو نوناقلأ داوم نم ةدام ىلا هدنسا

 جورخلا مدعو هذيفنت فلك يذلا نوناقلا ىلع هدامتءا دعب فخالاو فينخلاو

 | امل مات نأ رظنلا نوناقلا ىلا امضارتعا فئاطللا تهجوولف هيف نود اع

 هناف ءايربالا ىلع ضراعال نم ىلوا ناكل انوناق هدض تردص ماكحا نم

 اذا الا ملا ةينوناق ةدام ىلا محلا دانسا دعب ىضاقلا بصعت تابثا نكميال

 كح ىلا ةدنسم ريغ ناك لوردصل رصم هش ةيروس ٌءاضق ناك

 نا اما هناف ةاضفلا نع ملبملا ماو ٠ دحا اذهب لوقيالو نوناق صن وا يعرش

 لطاب هغالبف هماكحا يف نمطلاب يضاقلل مصخ وبف هيلع مكح اصخ نوكي
 نيناوقلاب هءلعضقاني هغالبف يضاقلا مكحب هتيضق رسخ ايماحت نوكي نا امو

 مقاول ريغ .اًرايخناالان كيال ني ذهريغنم غالبلافاهيلا «مكح ىضاقل' دنس يتلا

 نا نوقسب ل نم دوجو أماو ٠ هفرش سمي الوضاف هب لزعي ال اذه لثمو
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 مهوبضمتتا نم ىلا هجوم اذهف ةاضقلا نم المو [1ع بنارملا لقايف اونوكب
 لاجر نوكيف ءاضقلا ةفرظو مهقاقحتساب هيضافلاتادابشلا مهوطعاو ناحتمالا

 ١ نا نوقحتسي ال نيذلا مه ةيلعلا ةلودلاو ةيرصملا ةموكحلا نم ىلوالا ةجردلا

 اوطعا نيذلا ابوروا ءاماع مهلا مضنيو ”المعو اماع بتارملا لقا يف اونوكي

 توكسرتسملا راكفا هيجوت سلط اما ٠ ميياع ناوقلا اوسيرد نمل تادابشلا
 فئاوطلا يفلئفم نينثا نب هدا ردصت ىلا ءاكحالا يف رظدلل

 ال ةيئاضق ةئيه ثادحا دارما نا نظلا ىلع باغيف يضاقلا ةيسنجو
 سائحالاو فئاوظاا نم سنجو ةفئاط لكأ ةمكحت ةاعنا وا اهيف 557
 اظظحالم ةراظنا ىف توكسرآسملادوجو عم ىلطلا اذه ايف الاو رصمب ةلاحلا
 ةراظدلا هذه اذاف ءاكحالاو لاعالل نوعحارمو نوشتفم هلو اةقدمو

 مو ءاشي اشي فيك ابمظنيو اهتكرح ريدي يرصم ريغل ةجاتحم م اليرلا ةلمم

 نب ةطلتخملا كالا نم ردصت يتلا ماكحالا يف بلظلا اذه بلطي مل

 فئاخي يرصملا يضاقلا ناك اممبرو ةاضقلا تايسنجو فئاوطلا يفلت“
 اذه يرصم ابهيلع ضرتعا ام كلذ عمو ةفئاطو ًاسنج يرصملا هيلع ىدللا
 ءاعدالا قبس ال ةراشا اياضق رشعيف بصعتلاديدحت نا نظاو ٠ ضارتعالا

 ىعارهنارهظ قيقحتاب واويف هتييسنجل بصعتهنا رص.*الضف لضف ا نم ضاة ىلع ب
 5 انوناق ينطولا يعارب نا هناك ناكو ينطول اةرحلصم نمرثكار يفلا ةرلصم

 بتارملا لفا يف نوكي نا قتسب ال اذه ناك اذاو طسولا قيرطلامزتلا هنكلو
 نوئي ري رارحا ءاضقلانافةلمجلاب وقرشلا ديوتي ةدايف ةلمعو اماع

 ىلا !ظني نا فئاطللا ىلا ظن نمي ىلوالا نا كو نوناقلا م,:ي بصعتلا نم
 تيبس
 ان ل



 دي ه7 او

 اذاذ مكاحلا تاجرد مطقي ىتحا ذ كهوأبنم ىلءاىلا هيلع ةكاملا نم ىلعأ ةئيه

 لك يف ل.نييرصأ'“ضعب يف ال نءطلا ناك ةاضقلا ميمج دب ىلع هرما ىبتتنا

 انناف ررحلا ةدارا ربغب ىرج فلا لملو ٠ ًايطبقوا ناك ًاماسم ىرصم ضاق

 اع نيهزتملا لودعلا لضافالاب ةئلثمم ةراظن يف نعطوه ام ةبأتك نم هئربن

 فرشلا س :دب وا دجلا نيشب

 لاوس

 زيزملا ارنا مهلا نع داع ىح فسوب اند "3 ىذلا ناهرباا وهام

 ىتذ دما هيف تارارعلا تفلتخا دقف

 نشفلاب
 اسبنم هناف ىنعملا يف فاتتخم ظفللا يف كرتشم ملا نا عا - ذامسالا

 ىلاعت هللا نا للدلاو همع اهعفدل فسور ند - نهو ةفدحاقلا دصقب ناك

 باوبالا تت قلغو 4سقن نع اهتيب ين وهيئنلا هتدواروأ اح 2 كاذ لذ لاق

 اصوصخ ةشحاؤلا ناك اهمهنا تدغت ىتلا اهتدوارم تبئاف كل تمه تلاقو

 باج يف لاقو ٠ كل تيه افوقو باوبالا قيلغت نم نئارقلا تدجو دقو
 ةثدحافلا م6 ايملع ليش يىاوم سا يف هنأ هنأ ذاءم لاق قيدصلا

 ادم ولو فلدخم ملل نا لاب ناالا قبب مف امنعو هنع فارص: الاب هل دهسو

 لوالا ملا ريغ هنا انققحت مملا داعا اهلف اهضعبي وا ةشحافلاب اهه دقلو لاقل
 َت 6 لف م اوف 3 - تداك ةمئادم : معلا هب 2



 دي مالا

 ًاباطو ةدوارم هب تمحه دقلو ملفنا لروكيو الوأ باوج اهب بر نوكيف

 وأ هلتق ىلا ىدّؤملا برغلاب امفد اهب "ره م هبر ناهرب ىأر ناالو هلو ةشحافلل

 هذه لثأو انزلا يا ءاشحفلاو لتقلا 7 هوسلا هنع فرصنأ كلذك لمف

 نا » ىللاعت هلوق اهنم لاثما اهيلع هيدقتو ول باوج نم ماللافذح ىف ةيالا

 6 رع هملعو هتوينوه نادربلاف « هءأف ىلع انطي ر نااول هب يدبت تداك

 اهي رض ول هلثتب ابمدخ رم انهن ١: نم هنقيتو نيلسرملا نع الضف دارف الا ىلع انزل

 هثءاربب اودهش ةصقلا هذهب قاعت مل نءذلاو ٠ ةشحاشلا نعوا هنعابسفد ىف

 رشا ل اعدأاب ةشحافلاب همث ىلع محلا لم م هو كانه نكي لف وس لك نم

 هنأ لاقو ءاشحفلاو ءوسأا هنع فرص ا هللا ذ اهم لاق هلوقب هنع

 رخا ىلا هصيمت تراك نا هلوقب دبش لفظلاو ٠ نيصلخملا اندابع نم

 لع تدبشف مصعتساذ هسفن نع هتدوار انا ةوسنال تلاق 0 نيتبالا

 صحصح نالا كاللا يدي نيب تلاؤو ةمصعلاب هلو ةشحافلا ىلطب امسفن

 ع ميظع نكديك نا نت دك 0000 انا قحلا

 رافغتسا هل لاقل ام مش ه ولو اذه نع ضرعأ فويل قيدصلا يطاذ

 تيثاف نيئطاخلا نم تنك كنا كينذل ىرفذتساو هتارمال لاق 5 كينذل

 كدا.ع الا نيعمجا م وغال لاق سيلباو نيئطاخلا يف اهدعو ال ننذلا

 اندابع نم هن! هلوق يف ىلاعت هللا ةداوشب نيصلخلا نم فسويو نيصلخلا مهنم

 يف هنوا الف يأ ىاوثم نسحا يبر هنا هللاذاعم لاق فسويو ٠ نيصاخلا

 لاقو ةلاسرلا طيبه نم فيكف دارفالا نم ةسخو ةءاند كلذ ناف هضرع

 بصا نهديك ىنع فرصت الاو هلا ينوعدي امم "يلا بحا نوحلا بر

 فيك



 يك 7<

 م يا بصي م ريثكب ةعئاوا| نمدع 0س ش قت ١ ١اعدلا ةعاس : انا يتانييل

 ةدسفل نع تفقس وز نتدوأر ذأ 1 كلأملا م لو لقا م لع نإ ذأ ندم

 ةاراو لفطلاو قيدصلا فسوي و ىللعت هللا دهش اذاف وسم نم هيلع انعام

 ىلإ مخ لمح فيك هوسأ| ند هتءأربو ءمءصع ىلع سملبأو ءاسنأأو أاهحوزو

 أ نم ليقام امأاو ٠ كلذ نم هللاب ذوعن هلك اذهل ييذكت وهو ةشحافلا

 لح هناوا ةكتلا لمب مه هنا وا ةًارملا نم لجرلا ساج اهنم سلجمالسلا هيلع
 عزني اهيلجر نيب ساجو هل تةاتس' اهنا وا نئالا سلو اهنم ساجو نايمحلا

 هيدر نم ام | ومساو ةراسس 2ك تماثفا "ديك جبع ن "- َه رمل ايعاناهربلا نأو هنأ ١

 تناو راجتلا لمع لمعتا هل لودنو هعبأ ما ىلع ماع بقيد هنأ وأ

 لَ هوس تجر هردص ف هب رص بوقمد ناو | ءأ ايبنالا هرهر هد

 هلنوكير بطلا نكت ال بوقعي نبا اي لوقي ءاوملا ىف ًاتوص مع هناوا هلمانا

 هضكرف ليربج اخ بوقعي ةيؤرب رجزتي مل هنا وأ هشير بهذ 7 اذافشير

 تافارزلل ع ةلاس اسرااوقإ ملا ماقجل هاج ال هلوتي ال مالكف ةوبش هيفىبت |

 ع " 03 5 5
 تادرتفملا هله لثم ىلع أو أرحب 1 مهل نَع فارصنالاو ةيضعلاب هنءرامخالا ىف

 مهردغو قداصلا رفعحو لمعسو هداتقو ةماكعو سأمىع نبا لذم ىلا ليوافالا
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 هنم ىلاعت هللا رفغتسي نا هزل * 2 فدا هنم م4 1 | ذأ صاصقلرابخ '
 ءامسنالا ند ريثك نع ربخأ 5 هتصق يف كالذي ىلاعت هللا انردحالو اس و2 وأ

 هياع فسوي ىلا اويسن نيذلا لاهجلا ءالؤد لاق ثيح يزارلا نيدلا رخث

 هللا ةدايش اوامةيلف ىلاعت هللا نيد عابتا نم اوناك نا ةىيصفلا هذه مالسلا

 سيلبا ةداهس أو ١ أامةمأف هد و->-و نخمابأ كا نم وناك ناو هتراوط ىلع نلاعت

 أند رخت نا كلا سيلبا ةذمالت رقد لوا يف 1 نولوشي مولعلو هترابط ىلع

 يزراوألا لاف | اكةةهافسلا يف هيلع اندر هيلع

 يدنج نم سيلباراص ىت>رهدلا ىف صراف سيلبا دنج نم اةرمأ تيدكَو

 يدعب اهاسحي سيل قسف قئارط هدعب نسحا تنك يلبق تام واف

 لقن الو لع هزوجي ال اهب هئايبلا ىلع جورخلا نم انظفحي ىلاعت هلل
 هتردق تلج هلضفب ءوس لك نم فيرشلا ماقملا اذه هيزنت دنع انفقوي و

 ميا تف

 لاوس
 يرابقلا ةاممع ىمشن يد“ وأ ميهارب م هرصحح نم م لاؤسلا اذه انل درو

 منج ينع دغف دالملا ىف 2 ؛ املثم قاخي م يتلا داهلا تاذ ل أ ىهام ا هصلو

 لضفلا لو انوفا كل ذ نع ذاتسالا لاّوسب ءالقملا نم

 ذاتسالا

 داع ةليِبْل مسا وهف مرا نإ صوع نب داء دج حول نإ“ مأس نبا مسأ مرأ



 دي ها/4

 مرو داعب يا ةفاضالا ةءارق ليلدب مدج مسا تك يتلا مدلل مساوا
 مراب اندرا ناو ايشاه مشاه ونب يمس ا مه دج ممساب او“ هدالوا داعب دارملاو

 داهعلا نم اهيف دبال يتلا مايخلاو ةببخالا تاذ داهلا تاذب دارما ناك ةليبقلا

 ةدشلا نم ةليبقلا كلت يف ناك ال عيفرأا ءانبلا تاذ وا دومملا ىنعب داهلاو

 ةيا عير لدكب نوذبتا » مييف ىلاعت لاف اي ةفاشلا لاعالا ىلعربصلاو ةوقلاو

 اهنا ىنعملا ناك دلبلا اب اندرأ ناو « نودلخت ملعل عناصم نوذختتو نوابعت

 يا ابلغم قاخي مل هلوقب دارملا و ٠ منصلا ةمكحم دمع ىلع ةعوفرم ةينبا تاذ

 نمىو ري امو لامجلا يفت وبلا ذاختاو روزصل | تحن ىلع مهربص ىف داع لثم
 ةنيدم ىببف ةنجلا رك ذب مهو 07 تنادو ايندلا الم داع نب دادش نا

 بهذلاب اهروصف ىنبو ةئس ةئاعست شاءو ةنس ةئالث اهئانب يف ماقا مرإ اهامس

 راوسالا فانصا ابيف مضوو توفايلاو دجربزلا نم اهنيطاسا لعجو ةضفلاو

 ثععب اهنم ةليلو موي ةريسم ىلع ناك اهلف هتكلمم لهأب اهيلا راس مت راهنالاو

 جرخف هلبا تدن ةبالق نب هللا دبع ناو مهتكلهاف ءامسلا نم ةميص ىلاعت هلل

 ةب واهم هريخ مب و اتم ةيلع ردق أم لمحو دادس ةن> لصوف ابيلط ثيل

 .مرإ هذه لاقف هلأسف راب>الا يمك ىلإ ثعبف هتصق هياع صفو هرضحتاف

 ىلع ريصف رقشارمحا كناءز كي نيماسملا نم لجر اهاخديسو دالا تاذ

 نبا رصباف تفغتلا ع هل لبا بلط يف جرخي لاخ هّةنع ىلعو لاخ ه.حاح

 نم وه لب هتحص ىلع لواد ال امث ٠ لجراا كلذ وه هللاو اذه لاف ةبالف
 اهرواجامو برعلا دالب ريغيفهل رثا الوايندلا عالم | داّدْش نافصاصقلا مضو

 دنست باعك الو باك ىف !روك ذمنوكي ناو دبالرابحالا مكربخو اهمخاتو
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 ةبالق نبافصوو ةصقلا نم ٠ىش اهيف سيلو ةاروثلاالا سمك صيصاقا هيلا

 ف دجوب الو ةضفو ]هذ نم هند لم ءانب ناللا لودلا كوأم ىلع لوعسلاو

 ىفقت ةنيدم نع ًالضفرصف دمع لمثل ىنكي ام توقايلاو دجربزلا نداعم
 ًايظع ا ىواسي ام رمعأا لرأف مزايف قيمي هب ةناملث اعانب يف لاهلا

 نم فات دق نوكينأو دب لف روحا مظنن اه مطقت دمع اهنا ظظش00

 اذه لثم٠ :ىشاك وأو عما ملاعلل اياح نوكي ام انعطق دنع ة:.هلا راوحالا

 ٠ ىش هنع عصي لو ىلواهمأعب !سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ناكل يمك هماعي و

 دالب ىهو تومرضحو ناع نيب نو:كسي اوناك اداع ىرا ىلع اذه ىف

 الو ةضف الو بهذ نداعم اهيف نكي لو لامر تاذ ضرا املكو فاةحالا
 نا اناق ديعب نم ةضفلاو ىهذلا رضا هنا ليق ناو دجربز الو توقاي

 عمو نالا هءاع أه امردقب يل يعتسم و نيج رش سم انوكي م نيندعملا نيذده

 ءانبل يفك ال اهتم لمعتسملا ناف رضاحلا رصعلا يف اهججارفتساب مالا ةيانع
 هذهل ضرعتي مل فيرشلا ن ارقلاو ماع ةئاثلث !انب يف عاذصلا فرص) ةنيدم

 ف.صوداعلا تاذ نا قحلاو اهيلع ل وعن الف اهيلا ىمويام اًيسرك ذالوةصقلا

 رجز دصقلا ناف لابلا ىف توغملا وا ىرذصلا هوان كلا مهدلبأ وا ةلبقلل

 ام ةبيبملا لاعالا اهلمعو اممّرقو اهتدش عم اداع كلها ىلاعت هلا نبب راذكلا

 لزنا اكو اتوب هوذختاو هوعطف يارذصلا اوباج يذلا دو موق يا دوم كالها
 كالها اذ هلوسر مهبيذكتل مك الها ىلع رداق وهف داتوالا يذ نوعرفب كالملا

 عا هللاو نيقباسلا هلسر بذاك نم
 بش ول تحب



 2 ها + ذو

 هصن ام ءارغلا مارهالا ةديرج يف درو
 54 يف حايسلا دحال أحرج

 مماكحاو زيلكنالا لدع

 هىدأب يف اجرج زكرمب سيلوملا نواعم تريره ويسملا نييعتل ناك

 ءاجر ىلع هب ضار نينثا سانلاتناكف هياعو دحلا دئاز كابتراو ةنر رمالا

 نا وجرا هت اارجا ضعب هذهونوناقلل ةرياغملا هلاعال هيلع طخاسو نمالا

 يقشلاب نا ٠«ىثب قحلا دنع يباحت ال يتلاةقداصلا ركتذي رج يف اهورشنت

 نا نواءملا رما لتقو هياع محلا ردص الو نوأعملا لزنم ىلا نسح دمحم

 هلسشب مل فرذاينا هلها هيلا عرضف شوحولا هسرتفتا وكلا ىلع هومري

 ةينيدلا تابجاولل ًاضرعت هركذ قيلي ال ام لاقف ةنسلا ىلع ًايرج هنفدو

 'هجرخاو هحوت نواعملا بع ام دنعف كلذب عرشلارمأي (5 هونفدو هلها 'هقرسف

 لدعل ايف الفلا يف هالجرو ضرالا ىلا هسار ةرجشلاك هسرغو ةبرتلا نم

 ممماكحاو زيلكنالا

 ايس ا يشحوتمو ةيقيرفا ميم كيس اذه لغم انممس ام (ذاتسالا )
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 الو بيد ال مطقلا هذه تناك مايا اكيرما ىبيعب وابو روا يتويمتمو |

 هياع فوقولا يف ةقدلاو تبغنلل جاتحي ربخ وهو ماظن الو مح الو نرناق

 بستنم نع يجعبأ ١ لعفلا اذه ردصي اهناجرب ةريبشلا ةرتلكلا ناف الاو
 ربعلا مظفاو بئاصملا ربكا نأ اذه نا الاجر نم لجر نع الضف ايبلا

 ردصي نا نسا رصصم ىف زيلكنالا لاعا بقارت اب وروا لودو اصوصخ

 رصم كي ماظنلا ثبت نا ديرت ةلود لاجر نم يناويحلا لعفلا اذه



 دك تا/ا/ +

 امءادعا ةيقارم تحن

ِ- 

 يبهو لضافلا ةرشح ةديصق اهنم ةيضايرو ةيويدخ دئاصق انيدلر خا
 تزافو ةيويدخلا ةرضخلا ىلع تضرع دقو نوياكسلا ةراح ةسردم رظان كب

 ةيكحم يضاقلا تعفر قيفوت ي يدنفاد محم لضافلاةرضخل ةديصق اهنمو لوبقلاب

 تاما اهنمو يتالا ددعلا مي جردتسو اهدحو ةما و ةيلهالا طنط

 ةب ردنكسا نوم سيح مداو يدنفا دومح لعالا ةرضأ ةيضاير

 سوراصتخالا عم ةليلجلا ةيويدخلا ةرضحل أحدأم ام ةرازولا اهب خر و

 * هيف قبب مل  ىتح مجنأ 5 دق

 ضان رالا اهتاشف ارصم مزحلا ضهناو

 ضارغالا هنثث ملا كيلم يأ هل

 ضافم رورسلا هب  ريزو ريخ داعا

 ضاغإ اهسم ام <2ا0نيعب رومالا ىري
 ضاميإ ادب امو ردب حال ام قبيلف

 ضاير ريزولا ماد خرا ليق ٠ عدنلو

 ا١١١٠ *هك 016 ١1١ ةنس

 نم هذقني أوفع سابعلا انالومو انديس باتعا ىلع مقاولا اذهل سمتلنف

 ديأ ربكالا ديسلا وفع ناجح ىف ضحللا مدعلاك هبنذ ناف هتدم ىقاب دئادش

 اذه ةلئاع ةنساأ قلطي وقعلاو فيك ةمب كلا هتاذ ظفحو "44 ىلاعت هللا

 هللا ءاش نا لودقملا هاعدلا ليمجي فيعضلا



 د مال, +

 يدنفاسرطب ريرهنلا لضافلا اهئشنم ةيبيذهت ةيبداةيماع ةديرج ( يوارلا )
 نورشعو ةسمخ اهيف كارتشالا ةجقو رصمب فيلأتلاةعبط# عبطتو طويساب انح

 لد اء ًاثوحشم اهنم لوالا ددعلا انءاج ةفيعص ١١ ىو ةنس لك اشرف

 ىلاعت هللا لأسن عيدبلا ءاشنالا ىلع هرادتقاو فراعمل 55 ردم ملضت ىلع

 هالقالا بابرا نم دالبلا ةمدخل انوع نوكتل اهمدقتو اهحاجن

 لضفت ركش
 ركشلا ليمج منايداو متاجرد فالتخا ىلع نيب رصملا انناوخال مدقن

 ةيرانو ةيمغاو ةيفارغلت ةيزمتلا لئاسرب انيلع ملضفت ىلع ءانثلا ن

 كلذ نيبو اننيب لوعت ةرثك ترثك اهناف اهرشن مدع نع مارشملو رذتمنو

 ميلئاسر لباقن ينحر ورسوحرف مايا مايا لعجي و هلضفب مهئفاكي ىللاعت هلو

 تارسملاب يناهتلا دئاصقب
 اشأب ملاس ةداعس حارفا

 . اشاب ملاس روهكدلا ةمالعل|لضافلا هداعسا!بحاص تيبةحاس ءاج ن

 برطلا تال ا نم دعا امو مئادلا حرفلا ةني ز نم هاري اب ارورس < ىلإ و جنبا ملاس

 فافزو ملاس كبزيزع ديعسلا هلهن ليهأتل تدعأ ينلا س :الا يل أما ءايحال

 يركش ااب دما ةداعس لم كب سين رهاملا باشلا ىلا ةنوبجلا همي رك

 ءالعلاو ماظعلا ءارمالاو ماذفلاتاوذلا دوذو نع ل است الو الاح ةيلخادلا لكو
 003 نيثنبمو نيرئاز مركلا ت تيبلا اذه ىلع كايجولاو ءاهبنلاو مالعالا

 نيم ١ فراغملا تيب و لضفلا بابل ًامزالم !ًرورسو ًاماد !حرف ىلاعت

 “ مدن هللا دبع ا



 خاتمالا

 ١1١5 ةنس ريشمأ اوا؟٠1 ةهنئس بسحر؟ ”اثالثلا موي

 ١ م5 ةنس رماربف ٠ قفاوملا

 رد 8

 ده دقو اشاب ضارر ةلود يدي نيب ايرادا ًاعضو ةموضوم قاآلارصم
 نرد ةدكدب ةبوعم شأج ةوقب لمعلا ىلع مادا هلو ةمملاولع هيف
 ىلع بصعتلا مدع 4 نوبرصملا هناوخال هليمو هنطول هبح هيف دهعام5 رصبت
 حلاصم نيب قيفوتلاو ةيرصملا ةموكملا ديباتل ىلك ليم هلو ٠ يناجال
 ءارجاب ةمالا لاما تقلعت اذُلو ٠ معم ةباحنملا لودلا هل اصمو نويرصملا

 ءاذك | لاع دي يف لاعالا مضوب اهديب انو ةموكحلا ةيوقلو هدب ىلع حالصالا

 حالصالا اذع نا نظي ضعبلا نكلو ٠ ةماقتسالاو لدعلارود# ىلع اهترادال

 يف هيلا هاعد رئاف نظ وهو ةءدخلا نع نناجالا داعباب الا نوكي ال

 تا لوشب نأ هأ ىلواو , اداسفوا اهنا همحوت ةلعب رمأ لك للعل كسل

 ف | ماظنلا قفاوت اللاعاينميدب ا قاطي اممتارادالاب ءاسورأاضعب لالة تسا

 نم ريثبك يف كلذ دهوش 5 ةيرصملا ةئيحلابرضتوا ةيويدخلا قوقحلا سن



 ب بباب نسا اسنان تساطسسا7//071/9!اطلفةااتالتا»

 بوو موووت داس وفا يرش رانسا بع

 نلرم اهلخدف قالطا ضيوفت اهئاسّور ىلا اهلاعا تضوف ىتلا تارادالا

 لاهلا يديا فكو ةطلسلا ديدبت نع « ثان كلذو :نايبل جاتحي الام لاخلا
 ملل لع ال ءالؤهو ٠ بناجالا يف ةطاسلا رصحب للخلا ةكرادم نع نيينطولا

 مهنا أو:لخو موقع هل هتكسح اع اواغتشاف مدئاوعو دال.أا لها قالخأب

 ةياغلا ىلا لوصولا مهيلع زعف ةدحاو ةعفد هنوري ام ىلا نيبرصملا نولقني

 تددرت ةريخلا هذب.و 'نوي رصملاهياعناكال عوجرلا هيلع رذعتو مل ةدوصقملا

 رصم لصحتت لو ةدملا هذه لك لاخلا ةبذاجو ماظنلا ةيعاد نيب لامعالا

 تارادالا لاخو ليديتلاو رييغتلا نم ةنما اهب شيعت نا اهنكمي ةقيرط ىلع

 ىلا لاعالا ملل لب نيسحتأاو ميظدعلا نيمافلا عيبج فعضل تألذ سياو

 ال سانا يديا ىلع ماظنلا متي نا ليحتساو ٠ ءاسّورلا دارم اوممفي مل نم

 موةوطس نيك وأ قازرتسالا الا مل لمأ الو نيموكحلا تإبو مناخ ةطئار

 انا لوقن امناو للخلاو داسفلا الا رصم نم تدارا ام ةرتلكنا نا لوقن الو

 نواهاجلا يديا ين تارادالا ضعب تعضو امل امنكلو ماظتن الاوح الص الا تدار'

 ىلع 6 تمحتثو هيعباتلاو ةيسدجلا ينام عومج مت دصعو دالبلا لاوحاب

 عونتو يلاهالل شاهدناو لاعالا يف كابترا لصح نأت ريغ نم لاعالا
 ال ذا داليلاو ةمالا لاوحاب نيلهاجلا لاعالاب نيمئاقلا راكفا عونتت كابترالا |

 ةراداب ةريخ اذ نوكي نا ةمجرتلا وا باسحلا يف ينجالا زع عاستا نم مزلي

 يبنجالا ةسارد لوأ نم مزأي الو اهيف ام لك لهجي دالب روماو ماكحا
 ال بصعت ضحم كلذ روصت ناف اهلها نم اهب لعا نوكي نا دالبلا لاو>ال

 اهروماةراداب لعا اهلاعا ىلع بردملا دالبلا لها نم لجرلا نا لب لقملاهليقب
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 ةرالكلا ب أمتاالو ٠ انسب ةماعلا فورف تاكا ينجالا ن 3 م اكلاوحأ ميظننو

 ه.اع ثنا أ؟ اع ل تححأ ةرادالا ناي ةدل.حوأأ ايةمعر كاك نا ملعب 58

 حالصالا مب.هيال ن منيب رصملا ريغ ىلع تدتعا اه مكلور صب اببهذق عضو لبق

 ضاير ةلود ةرازو حس ضراعت مل اذهل ٠ لامالا اهيلع ا _

 يف لاعالا عضوإ كامترالا عنمو لاخلا كاذ الما لعردقي هنا اهماعل اشاب

 ,هدالإ حالصا ممخل دالي 3 لاوحاب نيفراع اهيلع نيب ردم ءافك | يديا

 رغالا ي يويدخلا يدي نيب روهظلاو ةينطولا كلذ ىلا مجرةعبت امترادا ماظتناو

 ىف نادجحوت ال ناتاع ناتادو ٠ ةماقنسالا نسحو طاشنلاو ةمحهلا نم هيضري أ:

 ٠ دالبلا نبا فالي شاعملا ةرورضاالا مادزعسالا ىف هل حال دا ىنجالا

 موق يديأب اهدلاقم عضو حالصالا قرط ىلا ممل ه4. تديقام 55 '

 امم كلذ ناف بااجالا ىلع هتلود بصمت اذه نم مزايالو ٠ امنوبحيو مرج

 منو 4ع وقب رظلا منو دييءافك | موعم نب رصم عضو مزأب ناو هاضري الو هبعنال

 :أقب ناذ هيرعل طانب نا يغ :.ني يذلا اذهو ٠ ماظنلا متي هن امو ةمالا قفاوي أم

 الو مراكف ال ةطبار ال نم يديا ىف اهدوحوو هيلع ىه ام ىلع تار ادالا

 ةءالا هرحرت يذلاف ' ىلا يرادالا للخلا ديازت سجوي ام مللاعال ةدعاف

 ديحوتو لاهلا جزم بناجالاو نيب رصملا نيب قيفوتلا ربك الا اهريز و نم

 فئاوط نيبو انذيب يتلاةبحلا طباور ىلع ةظفاحلا عم يبنجالا اعتب ىتحروسلا
 رصم لاو>ا سرد لجر ىلع ديعبي كلذ سيلو ٠ تادهأعملا لودو ملعلا

 ىلع ففوو ةيدنجالاو ةينطولا تارازولا نيب اهتاولقلو اهماكحا روص ظفحو
 ايندلا معا نيب اهنع الرسم هريص أم هب ةمالا قاعت نم ىأأرو ايافخلاو قئاقدلا
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 لاثكفاو عوضٌلاو عوطلا مزن ناالا ةمالا ىلع امو ٠ ىلاعت هللا ىدي نيبو

 : ةدسافلا تاياغلا باوصاو نتفلا لاجر نع دعبت ناو نيناوةنا عابتاو رءاوالا

 اههاصم يف مهلا فرصو اهيلاةيانعلا هيجوتب ةقيقح قالخالا هذهب قلفث' ةماو

 همن هجوتملا رظعالا يويدخلا انالوم ماقملا اذه يف ريزولا دضعو فيك

 يروا ريتا ةانئاوم ةيدانر اا ء اوني اير انتم او يع
 اذهل اراختو ىلعالا هدِج س سأل ايم ةيماظناا كلاملا قسن ىلع ةيراج

 ملا تارادالا حالصأ نيبو هنيب لوحي م انريز د ماما سيلف ٠ ليهجلا رثالا

 هب نوزوفي ضرغل تابقعو لك اشم ا وروأ لود ضعب ثدحا اذاإلا

 مفادي ةوث هدب يف سيلذ 5- ءا ةدضاولا ةدحلاو ربك الا رذعلا هل نوكيف

 فنرا نيينطولا انئاو>اوجرن انناف اذه ىلعو ٠ تارادالا حالصا ةوقالا اهب

 لامالا ميسوت يلاريغأا نم هملالا ةدش مهعفدت الو ي ىبذبتأا سردلا اذه 17

 ممالك اولعجي نامهوجرن اذ ٠ دحاو موي يفنينس يف ىنب ام ضقن يف مهيعسو
 ةرتلكتا ناف ئاصوكفب ق ان يف نول نيرذلا كلا مالك لالت>الا يف

 يلودلا اهروشنك ةحاث ا عضوو يق دعدملا ديب اعل رصم تلخد

 اممامتاب ءالجنالا تالعو اندالب ىلع ءاليتسالا دصقب تاخد اهنا موب لقا 1

 اهنوكلة يماظنر يغ ةموكحلا ىرتن الا ىلا هواب ورو أ ماماهب تدبعتوهلجال تاخد
 مهدالب حالصانم نوبرصملا نكت ملويناجالايديا يف !هتارادا رظعم تعضو

 يف يشملا الو نوناةلا ظفحالو ماظنلا طبض ىلع يناجالا ردقب ف اهتبقارم تمت

 تاذلابامل:دو قمل سةرضا+لاةلاذا تناكولالاو :رظخلاو لاخلا نعديعب قيرط

 ةموكملا تكرتو اهكأسعب تاجنال رصمب هعضو ديرت يذلا ماظنأا و



 د هل و“

 نا ىلع ليلد اهركاسع ءاقبف ٠ دالبلا ماكحا ريدت يناجالا نم ةبكرلا
 لهاريغ دي ىلءابنوكل مجنل مل ةيضاملا نينس رشعلا يف يناجالاب اهب راجت
 ةدملا كلت يف لاعالا ىلع نءرداقلا نيبرصملا تمدفتسا اهنا ولو ٠ دالبلا
 امظع اذرش اهل اوربظاو ىريك ةدئاف اهودافال حالصالا قرط مل تع“رو
 عجرت نا اهل ىلواف ٠ املاعا نعو ابنع يلاهالا امر تبستكالو ابوروا ءاما

 ذذنملا هب قوثوملا مر.زوب كلذ ىلع ةنيعتسم دالبلا لهاب ماظناا ءأر ال

 | ىلا معايصناو نيقباسلا ءاكحلا نيل ناف مدنع بوبحلا ميويد> ءارال
 روتف الا ةرتلكنا بسكي مل تارادالا يف بناجالا ريثكتو ةيبنجالا رماوالا
 فلاخت اهنلاعا اوار موكل ابوروا لودو ةيلعلا انتاود نيبو اهنيب ةسايسلا

 :اهيضري و نيبرصملا يضري يذلا لدعلا نيع هطخلا كلت نع اطودعف اهلاوفا

 ةموكملا ديدات ىلع هدعءاستو لاعالا ىلع ب ردملا ريزولا ىلع رعت نا ابلعف

 تارابعلا ضعب يف ةيماظن ةموكح عضو لوقن !ه انناف لاقي امك اهسيسات ال

 نيتم ساسا ىلع ةءوضوم ةيرصملا ةموكحلا ناف الاو يناجالل ةاراجم الا
 كلذ ىلع انليلدو زيلكتالا لالتحا لبق نيناوقلاو تاماظنلاب ةديوم
 لاحتراو اندالبب ملاعلا فئاوط نم 2 لرااه.ةساو ةياودلا تادهادملا

 ةظلتخلا مكاحلا ةيدنجالا قوقحلا هل كو اندالب ىف ةحايسلل اب وروا *ايظع

 ةرتلكلا لالا لق تيدنو .تاناطن ىذه لكف ٠ ةيلصنتلا سااجلاو

 ءافكأ ١ يديأ قف ابعضوب اشاب ضاير ةلود اهظفحي نا الا نالا ديرن أمو

 ابتقنل الحمو لامعالاب مأيقلل الها ًامومعاب ورواو اصوصخ ةرتلكنا هارت" ءانما
 لوقن اندحو انسلو ءرصم للع نم ةلع لكل عفانلا ءاودلا وه اذهو ٠ مهب
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 ابعمجاب اب وروا لب اهاهأ ريغل لايعالا ضعب ملستب لصاحلا للخلاىرنوا كلذ

 ةدايز دض ةجئاخلا اهدئارج كلذ ىلع ليلدلاو ىرن ام كسرتو انلوقب لوقت

 اذه كرت ناف ٠ ةيويدخلا ةرضحلا ماما حرفلاب نينطوتسملا رهاظتو شيجلا
 ىرم انش لكاشلاو نتفااو ليئارعلا قيرط ىلا هنع لدعو قيرطلا

 يذلا ريزولا اهبتسكاعم دعب اريخ انب ديرت ال ةرتلكنا نا انلعو حالصالا

 نم اهبستكت :دئاف ةياو ٠ هيدي ىلع حالصالا متي نأ يرصم لك وجرب

 ةيبنجالا ةطلسلا تحب مهئاقب يف ةبغر مريزو لاعا تلقرع اذا نيبرصملا
 سرغت يتلا ةياغلا هذه انب لصت النا وجرن انناو ةدئافب مييلع دعت مل ىلا

 نا بحنو ماظن اب: الو نوناق ابعاقي ال دقح ةرجش يرصم لك بلق يف

 اهناف اهنبو اذن ةيحلا ىرعل اةيثوت فاظلالاو فاطعتسالا ةلماعم انلماعت

 مهنافاهارت ةبوعص لك اهل نييرصملا ةبمي مواقلو ايظع ًاحير كاذب جير

 مهتازاوتما وةسدقم موفودح ءاّبو ماج ر يديا ىلع مهدالب حالصاالا موه ال

 ةيعرم ةظوف# نيذمءوملا ريما ا"الومو انديس مظعالا ماما ةدامسو ةدبءوم

 يهو ءانذلاو ركشلاب مهتسلا قلظيو ' ةرتاكتال 5 مءالج يذلا اذهو

 ال مكحلاو اهدض رطاول اهيهل اهريغ يف ىعستو مهتبغر ىرت نأ نم حا
 نسح يف هتمكح ربظت يذلا بجاولا لعف ىلع رداق وهو ثبعلا لعفي

 رصم لبقلسم

 ءاشنا ند يو ىضأملا دذدمأا يفأبب انثدعو يتلا ةسايملا ةد.صقلا هله

 . ةيلهالا اطنط ةيكحي ىضاقلا تعفر يدنفا قيفوت دمحم لضافلا



 يك هده
 دهعم مهسن 2 هتثم راشعا يف قوشلا ىلغا ىذا

 هنو

 هل دحو ىدذ

 هتاوهس ىصقا هتلوزح ىلدا اًرعو ًاكلسم هيلا يوطي تابف
 ةترفزب هيحار راب ىلا هةعوأب تاع هيردع راك

 هني باياج نم زيمتال بترا تقرتحا ام طرف نم هتحبم داكت
 0 2 3 0 ب اب-ونويعلا بابص ني تردوع دف

 | يو اموا,س نم يلب قيرغلا يبن

 555 ىم رسل بذعلااال ب ةيلاوعو جلع ناسنا

 تمت رج نم 4 نت امن تئرب نم ريرغت يف هللا قتيلف

 4 ردح . - رد و 1 رش ىلع مني الصا ًالعاف هل ليو

 م

 4:عدمب رويسأ لذملا وهو هتعرش دبتسأ لمضملا وهو

 ه2قدنب ىفاأرع لتانح هتاكلا نم وحسادو اللا 4م

 هتدابش م ىزيف اهمارجا ىلع لدتسي هنم نأ اًوضَق اغ

 هةعرش ًاموكحم تيل

 هتسحم  ىدجأ عبتم قدصأال
 2 سس ع

 4م 5 أد ودصم فلا هديب أت

 18 امتْط دو ملل ىع كيلا

 مغ هنم نحل رصتعم لرب أف

 كيس ةيمدقتلا يشي موقلا ديسو

 نىةهذم ف

 اذ نا رهدلا اذه ثداوح تنظ

 َح راقم لك 2 4شمس اهضعا

 ترج هقارطا

 بلم رث يبح را
 هتطاس ديبات ىلع ينافتلا بح

 هتريخح فنع تاءاخو 08 هماع

 ةوطس زيزعت هذب ثيسو ادب

 "- اماهد ترد امو هتيكح نول



 دي ه5 و

 ميل

 رُخلم ءانالا ؟ م اهاود مو

 ماك

 2 ا

 رلسس> واوا الا اهدنفي امو

 تداأسلا ردا ادني

 ىلع تاوملاةايحا هللا ردق دق

 اغط داعلا ىف رهدل ”رخذ تنأف

 لمع الب اع نم هللاب ذوعن

 ادب انرأو - اهدي تعم

 تاع رفاملامالا دحأ نم تديش

 تتمقنما دق ايندلا كتاعف بل

 تقلع ىرولا يف ايعنم اذالم ايف
 هل نكتسملا عوضخ نع تب رعأو

 تابج ام مزعلا منو ءابالا من

 هنهجحو هنك كيس اولوا أم سب و

 ه4عاط مادخ اننا اوردايف

 هةءلط دنع تايه بنئاحلا نم

 هتطخ ماظعا 2 لضافتلا ىلا

 هتليضف نع اوماعت .نرورباكم

 هن ردقب الوفكم ربطلا يذ كيديا

 هتضق رث نم مهذقنت تيعورح لو

 هجيبق ءارهتسا فيس ءرما ةجفو
 همر ةتاعغا رمالا عمي نم

 ه2:5 هاش هتدعق روغ لرع

 هتلحلل اذو _ قشاع اهلاذف

 انمسساب موقلا رظاوخ

 هتمدخ ضحم حس ةثما بوأق

 ةةودص

 هترمأب 3 تدعو ءابوح هماع

 هتحبتت ىف ةاشو ضافا امو

 هي تع 2 توما ريس

 مولعلا راد ةبلط دحا يرايبالا ينانكلا دمحا زييسلا لضافللو

 ىلاعت هللا اهديا ةيويدخلا ةرضحلا يف

 انيدلاو قحلا ديا نماي هللا كل
 ةمدخ نفبللا رهسا'نم اي هللا كل

 أندمحي اح دق تدوملا تارمع نمو

 ايدج ناك أم لك ْق هناطوردل

 انيقرتا ىف ى هس دق ىلوم مظعاو



 يي مرالا/

 ديس تنا اهب ماياب الماف
 انزع جوا ينثر ناينورغ الف

 ادغ انسابع رطقلا كيلم ام اذا

 1 ةيعرأا لاوحاب ريبخ

 ىرولا ينراس هلضف ريطخ ريما

 امئاو 55 4مل حب رجلا امو

 هلضف حاود اهلا بزح حو رايف

 دساح رش نم نمترلاب كذيعا

 انيلاو تنا اهب ماياب الهاو
 ائيناما لك سانلا نيب لبنو

 انيعاري اماود تاياعر نيعب

 انيفاخو تقو لك يف انرهاظب

 اتمنادو 39 انصاق مح دقو

 يع رم ا
 انيمحيريغلا ةطلسنمدغنمأيو

 انيسيو هطب تافن رش لدر.و
 تهدزاف روم 2 رعلا ضاير تدعا

 قطان كشلاب سانلا ناسل ىحضاو

 انيما نيم ا ّرملا بوث ثبانو  انرمجلذلا ىرنال تحرعدلاىدم
 انيويدخ مزح رطقلا لها طصيس تخرارصميفقيقحتلانسلا اهو

 +بملإ ىم جو. ”- 5١م ا ١ ةكس

 نع اهركذب انيفعكا اشاب ضاير ةلود اهب حدمب ىرخا ةديصق هلو
 اراك اهيل
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 ابنم لوقي يتلا روأي يدنفا دماح لضافلا ةديصق دئاصقلا نمو

 الءو بلق لكي فاط نألا» ةنرفث مسبت سابع رصع غيس
 الج نبإ انآ انأ لاق ثيللاك

 قط



 2 هرب د

 د.عسروب -- 7 تعاطي دفا دمدم لضافلا . 1 تايضاز رادو

 0000 يو ( ىرند مزع 0س

 0 ضاف ريما لين 4 لد لع ممر مارش و

 : روضه

 ضايراذاب ىفطصمرسصم دحاو هتخرا

 ادار خلو معو سلا ف

 ١ 897“ ةنس

 ةظفاحم نوءم ينسح يدنفا دوم لضافلا 5 رضخلو

 لضفلاو ريبدتلاب ةلادعلا ايحا نم ةماطب الالحا كلما مس

 لدعاأاب حال ضاير ءانملا الا اهخرب ًاناطوا 57 دعسأاو

 )مل سيو ١١١١ ملال *5 1٠١"١ هئس

 اهيراتو اهعلطمةليوط ةديصق يناهتاذلا دوم نسح ديسلا لضافلا ةرضحلو

 ريسي دجم قفاآ يف رينم يلامألا ردب

 ريزولا ضاير ماد خرأ لاق هلدعو
 لاق ةنانط ةديصق يردنكسلا رمع ىلع دمحا ويشلا لضافلا ةرضحلو

 أمماتخ يف

 ارون كلالج نمتسةكارصمو 2تنسمت“ا كل دالبلا ترأف

 اروبظ ومني كدجحم لاز الو ىلعلا ماهل آحات تاز الف

 اريثو ضاير داع خرّوي ادب رورسلا اموارهدلا ىدم

 أمم ه اصق يصوقلا رمح نيل لضافلا ةرضألو
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 هراما اياعلل موديو هردق ىلبب

 هرازولاب ىلوآ ضاير اخرّوم لاق رطقلاو

 مضي مل ناو برر ايمظان ةد.صق هلخاد ةطسوملاب فرظ انءاح

 دض حالسلا لمح ىلع نيب رصمأل ةكرح ةهيحم ةديصق ضو باوملا يف همس

 0 بناجالا

 لاو لقلو تالا فدا نعو .٠ اعمارنا اوضه رمي الأ
 كلذ نم ا اهذأغا رطقملا هدب رخ ةرئأذ اد نيب رصأأ ر 1 اهو

 انوجري و زياكنالاب كلاب ًاضيار 7 ءوسلاب اذاجحرل ضرعتلا ىلع محرم و

 م* سو اظنط ىلا ابناج اهنم لسرنو ةدب رجلا ينوا امتدح ىلع ابعبطن نا

 - ناف ةديصغأ١ هذه لثم عامس ن نم نوي رصملا انناوخا ردح ن . وف 9

 | ةرادالاو طبضلا لاجر وجرت اننا اى اهرشتو ةيبنجا ةعبطم ىف اهعبط اور
 انل نرمو للخلا بابسال ايعايلبرا ىلع اوضبقيو تاكرحلا اهذمل اوعفتلي

 تايروثلا هذه باعصا ىلع اوفتي نا منك« نيصاخم يرس سيلوب لاجرب
 ءالكب اوراغي ال نا انناوذا مي ن انناف ةلمجلابو اهرما ةموكحلا كرادنتا
 قفانم لك نع نيضرعم ودهحلاو نوكسأا دح دنع اوفةيناو نيجيشلا نيقفانملا

 رووا معتسا [ | مناف انماع ةريغااو صالخالاو و مخ صنلا يفوأوعد ت 5 امك

 قدصلا عقوم 0 عقبلو أني ولف اوكرحي انماع فوحلاوةمحرلا و ةقفشاا ظافلا

 سوة نيردطار زداو ءارجألا لاوقا عامس ن مرذخحلا رذحلاف دنع



 دج كم صمما او د يل ور ا يا اج باساب لج نابل كاسم بئايزززرا نا سس دج ل سس

 ظ
 شا

 نم ناك وأو وع يب:جال ضرمتلا نم رد ارذخلاو لءفوا لوقب نمالا ظ

 نر طا يف فقو أراحا 0 نا مك اياواننو سيو اننو مختل ت راو هرطأا فوقي ظ

 هذه نأذ ءوس هل نوضر ءت: وأ هلوذ لثع هنوضراعتفى رمالسالان ادلا يسب

 سانا كنذهو يناجالا دض روهتلاو ينبل بصعتلا انتبسن اهب داري سئاسد
 سالم ف مو يليث'رسالا ن .دلاو ىيسملا نيدلا نويسي تاقرطلا يف نوف»

 مهرح اسم ديرب كاذإ مسفنا 0 عسا ن .ذلا نيقراملا ن نم مهو ا نيماسملا ظ

 ال نم َةهليح سو نييدلا نيذه سسأ ني4سما رشاعم أنت أ بئاجالا مهل ! نأ ظ

 ةرغاعم نم نوكي ام نسحا ىلع نمو ًانرقرشع ةثالث انبضق دنف هل لح ||
 رف نالا نإ معتسملا قرطلا هذه لذ نم رذحلاف مطل شو نيئيدلا لها ظ

 دوجو عم نوكسلاو ودحلا نم نوكي ام نسحا ىلع 41 أبوروا ملأ تدهش

 سدج يا نم نيييغملا ءالؤه نع ثمبلا ا:مزابالو سئاسدلا لهاو نيقفانملا

 اوةلعو مئاعلا ا ولو اءيمج ,هرزوخأ نوويخم مهن !ءءللع دعب ةلود ةب ا

 باها نيبو اننيب لوحيو نتفلا نه ا:ظفحي ىلاعت هاو مانعا يف فحا صم
 هنا لج هتردقب
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 د6 رظن لم يف رظنلا ناعما 8“

 نطظاو اذلق اننا ءارغلا فئاطللا ةديرج عم هالكلا انعادابم يف انأ مدقأ ظ

 سادلا نيب كلذ ةعاشا ىلع ءانب ملأ را اياضف رشع يف سصعتلا ديد نا ظ

 يضاقل اهيف بسن ةدحاو ةيمضن ع ىوكشلا نا ماقملا قيقحتو

 ظ
 ماكحالا بلغا ناربظ اهردصا يتلا ءاكحالا ىف ثحب الف بصعتلا ىلا يرصملا
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 موكحي ةيئانحلا اباضقلا ضعب ناو ٠ انيد هنااذي نم ةحلص* يف تناك ةيندملا
 يناملا ىلع هيف - لثالا وهو ضعبلاو 7 توبث مدعل ةءاربلاب هيف
 تاب وةعلاو نوناقلاب لمع وهو ةينوناقلا هب وٌدءلا نم فخاب ةقفشلا لاعتسا عم

 نحت نع بقاءأ ابصتم يضاقلا ناك و أوم 6؟ ةداملا ىف اهبيلع صوصخملا

 ةقفشلا هيف تكرحت الو ةمحرلا زوجت ثيح نوناقلا صن لمعت كا ءا ةئريتلا

 ربظ قيقمتلابو انلوق اما بصعتلا عم ةقفش ال ذا هتلم نم سا نم ىلع

 ءاطخ هانبم وهس وهف ةرآ ابعلاو مسا ينطولا ةداصم نم رثكأ ,ينلا هيام عار

 ءاطخلا ىلع هيبنتلا مب هناف هَدِيَةَللا ىلع ذاتسالا فقو دقواما يوأرلا

 اهقفاوي هنأ فئاطال لوقت هنا امك سانلا نوب هرشني أم لك يف قحلا ىلا ًاعوجر

 ىلع هناف نيماملا ةاضقلا لاعا لك شدتفت يف وا ةيناث ةرم هلاعا شدتفت يف

 قحتسل قحلا نع ليه وأ بصعت مهنم ضاف يف دحوي ال هنأ نم نيّقب

 دعب اذاممو قحلا ريغب نولمب ال دحاو سن ىلع نوراج ماك لا لرعلا هب
 لالضاا الا قحلا
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 نيئباا ثري ةاواسأا

 نو.دطولا ضعبل

 ميلع .اب الل ام لغم اقوقح ءابالا ىلع ءانبالل نا لع هركف ددر نم

 كلذك مهتحار هي ام ءارو يعسلاو ميئأب ! مارتحا :انبالا ىلع يجي هنا ايف

 نيب نوكت كلذك اهنا لب مسجلا يلا ىلع ةرصاق تسيل ةوبالا نا نببلا



 دي مو؟ 3<

 2 رك! او ىوفا 5 مآ ىربب ل مأكلاب نكأو هي زا شمع : يلرألاو قرا

 ة دأعس هملع ىبت ىذلا وه حورلا اي نا ف لزانثا فا ال ذا كات

 نيب ةيوستلا نم اهبجاوب مايقلاو ةاعارأاب ردجاو قحا ىبف هواقْشو ءرملا

 اذاف ةوبالا ضرفب موقي ىتح كلذ وحنو ًاعيمج ممم ضاهنتساو نيئبلا
 رخاآلا قي فمجا دقق ضعب نود تايصوصخمب هئانبا دحا يىبرملا ىفطصا

 قاقشلاو دق ا روذب ميول ينرذب دقف الاو ةاواسملا ةوبالا هيلع تضرفو

 سيئر ىلع بحجي هنا ع ءازهدهمتاذا“ مامقا» ءوشو ًانيه هبسحي رمأبةابو

 00 اذحا صخي ال ,عيمج يف دجلا حور ثبو هلانبا نوب ةاواسملا فراعملا

 لعاق' اهردق د اهردقو ةوذلا قوق ماق يذلا انأ اه لاق نافرخالا تود

 لئاقلا لوقب الورم نزح توصب ني يبرعلا هله هل مدقا نا آلا

 ( بدنج ىعدي سيلا ساىياذاو امل ىعدا ةبيرك نوكت اذاو)

 مم اة هيبا باق ىف سرغ يذلا نامزاا ن ات دح نم هنأت 1

 هناو ) هلل ميأو ىلوأ و هلق: نا اهيف م شي نا ردجالا ناك نم موصخ

 ياا ناب قيقحل هنا( ميظع نوماعت ول مسقل

 ,مارد سب نمشب هورشو ) ىلاعت هلوق ولتي نا بل يذ لك ىلع بجاول هناو
 امشوم هببا يدي نبب ًافقاو هتيأر دتلو ( نيدهازلا نم هيف اوناكو ةدودعم
 نوكي ىتح هيلع هفطاوع ًاسهتلمو هيلا هراظنا اتفلثسم لوقي باد الا حاشوب

 نا ا ل ينمثسا دق ضفخلا ناالا ةناكملا عوفرم ةماَقلا بصتنم هتوخا نيب

 الدب يل ىغتبت فيكف ةديمح تافنصب توعنم ينأ مم م ينج تنهوا هلماوع

 ذخأو نا غوسيا بسنلا يف نوكرتشم ن "نو يتوخا نبب نم يئانثتسا مالاو



 يا

 “ الو اًردككم ًاعمج ال ذ> ١ال ناو عمجلا ماس ىتوخا نم درف لك

 صبا ىتمو مابفتسالا تاودا نم ىلعح ىلع كدعءاسي لا آاءأ

 0 ناهناكدشنا قوفشلا يل افلاصفن الاىلا لدعبال لاصطتالا

 مودل ىتح لبق نم هيوخا ىلا تراظن ام ةيبرعلا ةغللا يذ كلت ون رظنلا

 يناسب ريا قرط ىلا مديشرانأو يلع ينو>أتمدق ل كيلع هللا ضرف ام

 0 ينلم#ل مل نا تبا, نطولا نامجرتو نيدلا ناساوه يذلا يبرعلا

 ظفحي يذلا اذ نمث لمايحو يك رع يضم تالفو يتم“ تطمن دقف الأو

 لردوا ارضا .ن طوال نوكي نمو نارمعلا مث متاعد ىوقا وه يذلا نيدلا

 يدشر تغاب ذم ينا يبا اي لمتوليوسلا طارصلا ىلا يتوخا دشرب

 نيملاع اوراصف مهنطو .نزوةح مهميلعتو مهيف ةيمحلا حور ثبا اناو
 ثابجاوب يدانت ةيماعلا تايعمجلا تذخاو ةيماسلا ةناكملا .ءرم هل اه

 تدع ةعمر !مثادجا يف تناك نا دعب دالبلا احنا يف اهرشنتو نطولا

 قطنااةب وذع ىلع مهتبردو ةذحابملاو ة رواها ةوق يت وخا ىف تدجوا يلا

 هيف ناك يذلا رصعلا نيب انراق واف ةلمجلابو ارثنو ارعش ىنعملا ةلازجو

 يف كاذوجوالا يف اذ اندجول رصعلا اذهو ةلاهلا لضم يب رعلا ناسالا

 ىدكلا بض اهب ىضري ال يتلا ةلالا هذه ىلع ىنتيقبا ولف ضيضحلا
 ممل الو الوق نووهمد نوداكي الف هيلعا اك ام ىلا كّوانبا راصل

 ىلع نوفكس لب ةينطو ةعيصن وا ةيبدا ةرايعب يدانب توص ىدص مل

 لبق اوناك !! نودوعيو مهقالخا ءو.سلو موعامط دسفتف هنو ريغلا عابط

 كراذتتسا نا عي انركذ امو ةيريما سرادم ةبولعلا ةروصل | مش ثد# نا



 يع طاطخنا ةهج نل اوهء اذا مبناو اهسال 2 دير "1 لارخا

 نوفاييالف ًايررظ مهءارو اودي ىلد نوثرتكي ل مناف ةيبر هلا ةغالا ع

 شرتلا_ واف هولغادب نيتك اذاو دع امل نيلتسالو عيلظلا واش أبيف

 مفانملا بانج ىتح ةك موشي رع ةرايعب ةيبنحالاةغللا س رعت وه اما مجرم

 كلذ ىلع ردقي ال ةيبرعلا ةغللا نع زجاعلا نا سير الو فلا لداتنو

 (ةدهاشملا هناهرب ) ةرملا رم ةيلاخ ىنعملا ةخوسنم ةرابعب الا ملل

 اراكفا هيف لقن اباتكفلا ناب ةدئافب انيلا ءاج ةيبنجا ةغل وذري مل هناف

 اريغك اندهاش دقاو ةيبرعلا ةغللاىف دي اذ ناك اذا الا ايار هيف ىدبا وا

 ةيبرعلا ةغللا يناج يف انطرف ام ىلع هافسا اي نولوقي لاجرلا ءالفع نم
 اننا ىلع هنم ىوري يذلا بذعلا لبنااو هيلا ىوؤب يذلاديدشلا نكرلا مناف

 رخاو لع سم نبب قرذت ال اهاندجوا ةنرمع“ هما ةيا ىلا انرظن وا

 الو نيدفلاب تر الق بوقعي تو فصوب انأ فسود اأ تنااب

 ناطيشلا غزني نا نودي ري كئانبالو كال ةأدعا مناف نيلطمملا ةفرذز كناوبي

 تنا نوكتل مهر يف مم هديك مييلع درو مهر هم كمزعي فالتف منو كني
 مالسلاو و ملام يل 3 اوغليف مجضار عا ىلا مجءاهس تاصو نم كذيانباو

 ادوب.بب بوعي كننع ىلست دقو سجلا ةبايغ ىف تنا فسوي اب ( ذاةسالا )

 ضعب رظتناذ هماما نو>-وريو نودغي نيذلا ةرخالا ةيقبو لدورو نوءم و

 رود ير,:ني ىتح ةيدوبعلا ةروص تي شيعلا لانت كالعا كطقتلب ةرايسلا

 كاذ ذا ةيلهالا نم كيف هاري امل زيزملا ريمالا كيلع فطعيو قاقرتسالا
 مي ظيفح ىلا ضرالا نئاز> ىلع ينلعجا لوك
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 نيهاش كب نسح بزملا لضافلا ةر صح ند ةلئسإلا هذه ال تدرو

 4ص و ب 1 شت

 ىنم ايتفلا اويلطي نا قئاقحلا كردو بادالا يبحم ضعيأ نع دق

 نهعاقلا اهداصرأو ةيكلاو |. ١ نم ف.حارالا 4ب ترثك انزع ذاد مالا

 أيس الو سائلا صعب رادتفاو ضرالاب - الهه ىج أم دو>دو أيس رد

 ضرالاب اراوغاو بيدارسو اذوك روج او مئتازعلاب اهحتث ىلع ةيراغملا ةفئاط

 نيطالسو ءار ءا ايا>اد نك نودهاشيو اف نورادسلو اهنوطب 2 نولزني

 ةرضفااو سهذل ! نم انأمثكو هب راكيو هعالل أم وأ كلذ لكاش أمو 08 وحاو

 هدوحوم همأعب كلذ نك نوفتكيو ةنيلا ةسءفنلا نداعملا نم اهريغو

 روصلا كيتاه ىدحا يدي نيبوا ةاكشم يف ةعوضوم ( ممعز ىلع) كانه

 بريدارسلا كلت يف لزانلا ىلع نومتحيو ٠ ةبواطملا ةريخذلا اهنا نوروي
 هناو هيلط يف هنوضراعي وا هنوقالي نمم ادحا كيال نا مرتياعر تحت

 هلو دأز ف -_- ةملا ه2 - ردعتيو راكلا هي قبطيف 9 * فالخ و

 5 مام دوأو 2 ىلأو هلأ 5 نيب ٌتيدح لدوتتاف“ اداح ! ايم

 اهدرس يف رصتقي الو ٠ لي واتلا الو بيرلا اهيف لبقي ال ٠ ليبقلا اذه نم
 هتفرعمو ديزب هذه زامع 1 عفشلا راؤا و رتولا عسل لب ٠ م.جلا لقا ىلع

 لكلاو مجارخا نم ًالئاط نولصحت الو مزنع تاوصالا مظقنت ىتح ضرالا

 ف



 6 هدد و“

 - ةدباثلا قئاقحلا نم اهنا دقتعم ماهوالا هذه فلخ رئاط

 قاوماداةعلا فداصت نم دارذالا ضعب هدقتع اماذه نم برشو

 نرعع ةديعيلا تاهجلا نم اهريغ وا تانابحلا وا لولتلا ضعب ةيليأ

 نيدو>وماةعابلا نم اورتشأو سائلا نم دارفا اهتلخد ام اريثك ناو 1

 قوسلا نم يداي وا اهريغو ءاذقلاو ؤيطملا لفم رضحخلا نم افانصا

 أ نم راوالللا هءراشإ ام نودحي حابصلا ٍىفو لصماا رشق وا -

 ةزابعلا هذبب تحمل دقو ٠ ةصلالا ةضفلاوا سهذلا نداعم

 هقدصب قثوي نم ضعب !,يف ةعلا يل لقن دقو سانلا
 سبلي دعقم صنت جرخي ةنس لك نم مرخلا رشع ليل يف نا لاقيو

 همك او هذ>او هبرثع نم 3 ادنك» وام جرخ اهيلع ةلغب نك ار ناسا

 ناك 5 بوبحلا نم جر ١ الي غدعي نم ةيواز ين جرخلا ينام غرفاو

 ايهذ» فّيشلا دي حابصلا يفف اهقتاظيو ةلغبلا ىلع دعقملا عم هديعيو

0-7 

 بام“ هياع مخ لكلاو ٠ عايسالا تعرق دق رابخالا هذه نا ثيحو

 ءاوشع 0 ثيداحالا كالت يف ظبلخيو اهعارتخا يبسو اهلصا نع لهجلا

 بايلالا يلوا دوع (5 ذاتسالا باوح لالخ نم ةقيقحلا سكت روهاف ارظتنم

 صولخ ىف لّوعملا هيلع نوكي ًايفاش اباوج وجرتف قئاةملاب ماهوالا درط نم

 ركشلا ليزجو ءانثلا ديزم عيمجلا نم كلو سواسولا هذه نم تادقتعلا

 لالتلا هي دجوت ىتلا ايايخلا نع ةرابع اهناف زونكلا اما  ذاتسالا

 ىرقلا ناكس نا ىنخي الو اهلها ضرقناو تبرخ دالب لدم يلا ةيدقلا



 دك هه. و

 سي داوق وأ رودفيف ىلا ن ها يش لع أمو دوقنلا نم مهت64 ن ع داز !منوهضي

 ات اذه نم امش أ رأاوا لجرأا مضوا ءرذ اممتومدريو اذ نورفتتو

 دحوت هذهو ىفودملا رابخأ مدعل هلأ هثرو دحا يدتبي الف هدلب ريغ يف وأ

 يتلا تايكدلا عون نه وهف ةبراغملا هلمعتإ ام اماو متازعلاب الو روخباب ال ةفدص
 تأ ,متفالو واذك لص#يح مطوع ماريالا نم هانوراكمو ردا نخدلا هل مهصت

 زاكلا كيلع لفقي المل ءىثشل كدي دق نا كارأذ اذكو اذكه.يف يريواكلا

 هل روصنب ردي ام دنمف موماهوأب مع رضاحلا مم لم دقو روخيل نوقلطي م

 نم ةءامج لخدا دقو ءىش هل ف الو هناكم نم ماق اموهو هولا ام عوقو
 اوفرصناو هينج فلا هنم اوذخاو يابربس ىف لجر ىلع ةليحلا هذه ءالؤه

 اماو ٠ لوقعلا ءافعض الا هال وه يديا يف مقي الو اهدرس لوطي ةصقيف مالسا
 تابق ىنلا لوةعلاف زو:كلا عويش ,نرم لقا اعوذ ناؤ ةيليللا قاوسالا

 كرغي الو قاوسالا ةلّئسم لبقت ىلا ه متازعلاو مسالطلاب امتثو زونكلا

 الو اًميُش ىارام عارسلاب دلةم هناذ لضافالا نم هارت نمع اهربخ لوصو

 نيب عاذا نيمدقتملا نيفرلا ضعب نأف رشملا ةلغب ةلّئسماماو ٠ اوس لخد

 تذخا هنع ىللاعت هللا يضر ديبشلا نيسمحلا ان الومو !نديس نا لوقعلا ءافعض
 هللا ىفخا دقو يهذلا نم ءوام جرخ هعم مضوو ةلغب ىلع تعضوو هتئج
 لكف نيسحلا انديس هيف لتق يذلا مويلا ىنالا ربظت الف ةلغبلا هذه ىلاعت

 لطابمالك وهو بهذلا كلذب , جرا ذخاو همركاو دسجلا اذهىار نم
 قالاثخا ضحم هناف ةماعلا نوب هرتاوتو هعورش كرغب الو ةقيقح الو هل لصال
 ليطابالا هذه قيدعت ند م ؟راكفاطظفتو ميقخسملا ليبسلا ايدي ىلاعت هللأو

 1 ا



 دى هد و

 ديعسأأ رفسلا ديءصلا دايعا

 هعمل رب رجلا ةكسلا ! محا يوبدخلا ب نجلا يكر ىفاملا تبسلاموب

 ابطخ حاتلفارضميل اجرج ىلا ًاهجوتم اا نات ةداعس ادعام ماركلا هراظن

 اينملاو فيوس ينبو» هزيجلا سما تايريدملا يلاها دعادقو يديدحلا

 رج الا ميو لاقل اودعتساو تاطحلا عيمجْفيس نيزلا اجرجو طووساو

 ةطخم لك يف 2 هريغ عم ليم هل قبسي ملا دادعتساارذنالا مهديسو

 هنأو سمخلا تايرعدملا يف نه لك هرورم يف هلباةأ اذ ةرواهملا دالبلا يلاها

 نونواعملاو نوروم املاو نوريدملا يننعا دقو بيج ماحدزاو بيب رغ عاتجال

 امو اغوفلا منا ةمزاللا تاطايتحالا تذخاو ًايظع ءانقعا تاطحلا راظنو

 هذه ليصنت عيطتسن الو ًابلاغ تاءاتجالا هذه مزالي امراكفالا شوشإ
 حارفالا كلت تايلك نع اهعم اهفاعضاو ةدي رجلا هذه قيضل تالابقتسالا

 ايقمو ارفاسمو امتار و ايداغ ةمالسلا هتبحص اهتايئرج نع ًالضف
 وم

 طابقالا كريرطب ةطبغ
 ةئاطلا ءوسي ام مءوسي نيبرصملا نا ةيضاملا اندادعا يف انمدق

 كريرطبلا يبزح تيب لصاحلا فاللا نم نوردكتم مزاو ةيطبقلا

 هئانبالمرتحلا س.ئرلا اذه ةداءاو ني:ولصملا نيب قيفوتلا انوحرو ةرادالاو

 مودرصم ىلا داءو ءاجرلا قدح دقو منع هدعب ىلع نزلا مكب نيذلا

 هلبةتساو رورسلاو حرفلا ىقلت هفئاظلا هتقلثف ١5١5 ة:سدبوط 58 ثيسلا

 مو رصم ظفاحم ةداعس هراسي ىلطو كرف ةريثكلا عومجلا ةطحملا ىلع



 ض8
 نم 0 هأسنلاو ًاكراتو ًاكردت 4هةدرع لع ةممارام ًاعومج قراخي

 دايعا .ظعا نم مويلا اذه ناكف رورسلا ديراغزو حرتلا ظافلاب تويبلا

 مب فاورلا ربلا مب بأ لوح معجتك هي ىلع ممجت را ملو ةفلاطلا

 : خلة يبا ١| لاعا نم اًروريم المح اذه ناكو
 تالطناةفئاط ىلعرورسلا !ذهلاخداب ةينسلا اهتداراتةقلعتىتلا ةيويدجلا
 سأالا نم هولان ام ةينطولا ناوخا ةىنهنف ةميختل ١ هترضحل ءاعدلاب اهتنسلا

 مهاوأبأ هياع اناك ا نيبزحلا نيب ةفلالا ةدوع وجرنو موحاورأ ١اذغب

 نولوالا

-_- 

 سدنبلا
 دما انقيدص ىمملالا لضافلا ةرضح اهررحتو اهئشنم ةيمداع ةديرج

 امم لوالا ددعلاردص دقو فاقوالا ناويد يسدنبم دحا لماك يدنفا

 ةيضايراا لئاسملاب ىنمم ةيماعلا دئاوفلا ًانووهشم ةيعص 8 ريك مح يف

 ىلع يللا هحاوما فذقت رخاز ركب هناك ةيفسلفلا لئاسأا 5

 شرف ٠٠١ ابيف كراشالا ةولاو ةردع ريش لك ردصت شو راكفالا ٠ ىضاش

 ءاق يتلا ةينطولا ةديرجلا هذه هب تلفكت ام ريثك ريخل ليلق نأل هناو
 قدحلا ذبهجلا انقيدص أمخم يفسلفلا مسقلا ىلوتو لضافلا اذه اهريرحتب

 ىو ءارفلا لنلا ةديرج ررعم ينسح كبنسح ةرضح لماكلا لاف
 . تيكحح ةديرج ررم كب يدبم روتكدلا ةئثلا ىعملالا يبطلا مسقلا

 يبمو بدالا لهاو نيينطولا نيسدنملا تارضح ثم ءاضولا ةيسرافلا



 اديس لا د ب
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 ءادام دبملا نبع يف هملاو اوديفتسيو اوديفيل اهيف كارتشالا ىلع مولعلا

 ه.>أ نوع يف ديعلا

5" 

 ظ ( ءاثرلا باب )
 | ابرمظا' قحب امايق يفارلا ضعب رشن الا لضافالا ضعب انيلع ىلا

 ظ ضعبلا اهنم رشنن هرمال اءوظف اهرشن نع رظنل  انفرص انك نا دعب اه.ئشنمو

 ذامدالا بدالا بار ماماو ءالضفلا لضفا ةرضحل تايبا كلذ نمن

 هللا : لا لاق يغيللا يلع يي |

 ىرق لان دلخلا يف ْبانعهو صو ارهتشم زع دق تكينلا يدنأا زع

 أمد وم حورلا ىدهاف ءاقللا سبح هقوشو ىلاعلا ملاعلاب ماه دق

 ارظن نم دنع انف جيباصملا لثم  هتلالس تراص نم حابصملاز ام
 ىرس ءهاقبلا جان حابصم بضحي ل هخرءون ايف لقو مدن اي شع

 مبا و" هك ١*٠ ١5 هئس

 ءاهاع دحا جوملا ىلع ديعس زيسلا لضافلا فلعل ةديضلا انفو

 ديسلا ذاتسالا ربطالا انؤيشو ربكألا انذاتسا ناسا ىلع اهمظن ىتلا رهزالا
 هلل هزعا لاق ىلاعت هللا هظنح ىصقلا ةنات

 ارهزاا هتعلطو احابصم لضفلا ابا ارهزلا ىبب عرف دج لصا 'دجلا ىن

 اًرفم َرشبلا رطب احلا ميرك ارّدْلا فنتكم لضفلا ريزغ ناكو
 ىرئاذم تيصلاو وصلا لاجيديعب عقد دحأب هم ىنلا ذولت

 أرهد ةئوأو 0 ةنواف 7 _ي "دوج ترأش 4ةسفل

 مدشييسسلا



 ك8
 تدمي .نريح لتات يفاوعلل نمت

 ىللاب فذقي رمبجأ وهف ورغالو

 ايضأا ابأ كارن نا انيلع زيزع

 اناطو تبرغ 1درا اذيلع 8
 الاطو ميركلا ىلوملا ىل

 هشارف نع هبنج يناجي تيب
 ىتتلاو فوخلا هقاس اهمد قرقري

 رمحأ لا نم ناك نا هرغ امو

 هلال ان5 ناك ن ىلع ينو

 ”لحار هللا ىلا ٌدعدم هللف

 رفعم يجايدلا يف *ىبضو ”هجوو
 «ب افولا ديع لاط "ين 2
 000 3 ب هللا هل

 "- ثداومحلا نا

 العلاب بئاونلا يديا تع نأو

 ةلمح فراعملا انيف ارشن نمو

 نم لكو هيف هيل جيرعا

 عده نذل

 ةيابم لأم هأعرف نم صعب و

 09 تاب> أم رمال ايالط

 يرسيأاب كنيمي تضاف دقل أنبه

 ىرسيلا يف رسيلأو هانمب يف نعل ذا

 اروزم كيوحم ضرألا كالت علضأو

 اردب انا تنكو اسمش انل تعاط

 كش هؤالع ليللا ليوط لظا

 اربعلا ىلع هنم ليللا عواض ىوطيو

 ارغلا هبيشااو دخلا _قوف ردع

 ارهزلا ينب نيرهاطلاو انتا
 ىرخالا اهنخا ىلا ايندلا ٠“ رياسل

 ارضخلا ةلظلاو ضرالا هتكب هيلا

 اريغلا كي بلقت + هدحسمب
 ىوكذلا هقلقتو ىوقتلا هلمأت

 ىرح ربك نمو اير ةلقم نمن
 ارسكلا اربج دق نالها كئاذن
 ارسلا انلعا ني تّرق العلا نيمف

 يرأت نذأ يهف بادالا اماع نمو

 اردص اوحرشناف مالسالاب ززمت
 ًالالجاو ارعو
 ارصن الو ادهج ”لأي مل *ىرما مايق
 ىرعشلاب قحلا اةحلا يت نيدلا نم

 ارب دقو اباطو
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 أردق 4ف ضع ا| ذاةدسألا أ / لف ةسف) هفسي موقلا ضعب ناك دقو

 اريح هريصق نيل اذ ناك دقو  ةرمج هاك ذاف فعض اذ ناك دقو

 اه اننيصكحاف انيف هدئاوع  ةديفم اعرف لاط لصا هللف

 ىرتا ىرتلا ضاير يف رحفل انس ة:لط ناسا بوطخل 55

 فرذبلا كئاالملا هاى 585 ىبتشا 5 لج ن .نمحرأا هلباؤو

 ىرخألا اهدعساو امندلا اهاضرت اهارن ىح هلوع 2 كرابو

 يروونمدلا ماس ةديمح ةيسلا ديجلا عرابلا لمافلا ةرضحلو

 ادجابا اباط نم فنمييدنلاوبا ادج ىفنرملا معنلا ونص رادل

 ادج العلا زاخ با قارف ىلع امل هرجا ىفاوو ءازعلا ريخ

 ادم اهز (حابصم ) هأض 4سم رب ةحراوم املعلا تدان هردقل

 لما

 نوبتاكملا أه لم دقو راكفالا ناي رج عينم هاب ور وا يندئارجلا ناإع

 ةيزيلكت الاوةي واسر فلا نيتغللا فرعت ةيعمج دقعن ناانب ىلو اذ رصم نع ليطانالاب

 نايبلاب عوضوملا اذهل دوعنسو اب وروادئارج يناهرشنودالبلا لهاراكفا ةمجرتل

 ءاحر

 يبومعلاليكولا نم مويلا لسرت يلا ليوامتأ اولبقينا ميلا * الكولالوصو

 مهوجرنأ# لوصولا ةيسعن ب يعم ةظ وبلا ةحاصم ىلع

 ة.دطولا دئارخلا عم موم لذ هدد رج مم

 76 مدن هللادبع 3“



 20021110111 >:ةةه2ئ لاا يي ب70 6/7 تأ أ أ©؟©؟©؟©؟©؟©؟©ش©©ظشئت5ت5 تت 2 ياللا 1

 خاتمالا
 ىلو الا ةنسلا نم نورشعلإو سداسلا ءزج/ا

 ١1١9 ةنس ريشما 2و١151 ةنس يجراال ءاثالثلا موي

 *١89 ةنس رياربف اه قئفاوملا

 يلعتلاو ءاماعلا

 ممتداقو ةيندملا ىلا ريسلا يف سانلا هما مه لجو ةما لد يف ةاماعلا

 كألملا متاعدو كواملا داضعا مف لا رون ىلا لهجلا ةماظ نم لاقتنالا ىلا

 هذه كر“ مجرم الو ٠ ناطوالا نوصحو مالا ةظفحو ماظنلا سساو

 صاصتخالا ةرئاد ىلا همالا نع لأوسملا فوقو اهيف اوذقو ىتلا ةرئادلا

 يتلا مهراودا لهج نم الا ةمالا ماظنب الو كالملاب هل قاعت ال يذلا ىملعلا

 قيضع مطق ىلا علا معفدو لاعالا قاشم لوحت ىلع ةاسيحلا اهيف موى:ا

 ىلع ةيماعلا مش رهاظمو ةيلقملا ,هاوقب 6 وقنو عئاقولا رعءو ىلع ريصلاو مئاوملا

 مياعتلا ف مىفطلت مهلا بولقلا بذءو موف راهب لاغتشالا نع فراوصلا

 ءاب الا مه لب مالا ىلا ة_سالاب ةوبالا ةبتر يف كولملاو م ةلماعملا يف مواهاست ا

 :٠ راطخالاو مادوالا سو ةامادملا موف اظوب مايقال كوأملا نواحّوي نيذلا

 يف اباها ضعب يدر ناو يناسن الا ملاعأا يف العلا ةبترلا 5 ةيهعلا ةتراؤ
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 قلخلا بوشلا يذ ىلا ةالحلا فويسلاو ةرهووملا نيشاينلاو ةّبصقملا يواسكلا

 وأ هي ةويزات اليغرا 1590 ةليبرا قشنم نع اس قر ايدانلا

 لاجرأا لعتو رجلا روظيو ردك نيتي كألانه هيف لمعي اب نوءفتني ب

 لاعا رود لك يف مشو ملاعلا يف اراودا ٠ ءاملاعلا يضف دقو ٠ لاءفاالاو لاوة الأب

 انثدحت يهو مماسجاب تبهذ يتلا ةليوطلا نورقلا !ميلع ترم تا ركتبمو

 طارةسو طارقبو ثروغاثيفو نوطالفاف ا,يلها لضفو اذار خي راوت نع

 دشر لرب ,او يدنكلاو يبا يباراذلا و يزارااو انيس نباو يل: ملاو سودولاجو

 ينالقابلاو يلوصلاو يلازغلاو يدرورهسلاو يبرع نباو رباجو يثدلجلاو

 يسوطلاو دضعلاو يواضيبلاو يناجرجلاو هيوبيسو ٍيئادكلاو يناتسروشلاو

 يدابازوريفلاو يرهولاو يسردالا فيرشااو روظنم نباويربطلاو يرشمزأأو
 ميسوتو لوقعلا ريونتو مولعلا ةمدخ يف ةبيطلا متايح اوفرص نم مررغو

 ,هداسجا ءأنق عم وتو؛ ل ايدي نيب نالا مه ممييلاعتو مهتافلؤمب نارمعلا رئاود

 مالا اهيلع 1 ةيضع لرئاوقا - دقو ' مانيب و أئلس أم د

 هتدهو ةرورمفلا اهيلا هتعد يشاوحو اهوركأللا بلع دائادو يناسن الا

 سايقلاو طابنتسالا باوبا اوحتف دقف ةرّرقما لوصالا كلت ابيل
 ماع مهيلع محدزاف ًاجاوفا هيف اوعمتجاو ادارفا سانلا هلذدف راكتبالاو

 ىتح عادتبالاو عارتخالا ثاحاس ىلا اولخد ف اذه نمو نيماعتملا ٠

 راودالا هذه يىفو ٠ شوةنأا نم ةاهاعلا هظخ ام متاتنب يضرالا ماعلا نءز

 تاساوسلا نرع نيفرصنم ,يلعتلا لحم يف هوما ىلع ءاملءاا رصنقي م

 )ْ ناكف لامعالا يف مهوكراشو ءارمالا اوطلاخو كواملا اولخاد لب تارادالاو



 ةيرس نيذلاةأمقلاو» - الا لوالا ريزولا نوكيال نيذلا باتكلا مزن

 نءذلا ءارفسلاو ٠١ ذيفنعلاو مكححلاو ها ءأضقأ | سام ىف عوبتلاو مانا ندب

 ةد>و أوأغذحو ا تانئدابلاو تادهاعملاب لودلا اوطب ر

 نوسدنبملا مهن فراك لوقن الو ةيدولا تابتاكملا ةلدابع ىلودلا ماظنلا

 (ةبفارغجلا )نادإبلا يوكو باسحلاو ةئيمحلا ءاهاعو ءابطالاو نوب وايكلاو

 فولالا اناصو نا دعب نايب ىلا جات ريغ اذه نافذ ةسايسلاو و خيراتلاو

 ىلع ءاهعلا ضبةبو ٠ املع نيعبس نم رثكا يف تنود يتلا مهبث5 نم ةفلوملا

 نيب ةيوق ةيبصع اوراص ىرخالا نم ماكحالا دواتمو ةهج نم نيدلا ةمزا

 ىربكلا ةبحللو العلا ةلزناا نم مل |١ هولسالا اهتءيه ىف لمعت ال كلوأملا ديا

 اودكمت ىتح ميلا مهوبجوثساو مهوني الو ”كواملا لل اتساف عالا بواق يف
 ديحوتو ةرفانلا سوفنلا فيلاتو نتفلا نْ :كستو اياعرلا عافخا كب

 تناكو مهبادا ملا ةيبرثو متايعضوب كلاي دياتو ةعماجملا ةماكلا

 نوجامي ءافلهلا ناكف يمالسالا لوالا ردصلا كولمو ءاذاخ يف ةماع ةيملاعلا

 كلام مامالل يسابعلا ةنيلخلا روصنملا لاق ىتح ءالهجلا نوماعي و ءاماعلا
 مهقو ذو علا ردق مهتفرعب و ٠ ثناو انا الا ملاع قب مل اههنع ىلاعت هللا ىضر

 تننب وب تكلا تمجرتو ملا رئاود عيسوت يف اوعس تايلقنلاو تايلقعلا ةذل

 تاراقعلا اهيلع تفقوو ةيفاكلا ثارملا ءاماعلل تببترو ةميظعلا سرادملا

 فولا فولا غبن ىثح ةيحانو ميلقا لك نر سانلا اهيل عرهو عرازملاو

 نيماءم ىلاعت هللا ىلا نيعاد دالبلا يف اورشتناو . ةلئاقا انراغو

 يع راك اهعأأ 9و ىلا يميلعتأا نيسحتلاو ىباهلا وع خلا دعماو . مموأع



 دى <. دو

 ةراعلا ةوقلا نا مماعلربنالا يف اهئاقلاو بلا قارحاو ءاماعلا لتقل اودصت

 ةيراتتلا ةباعسلا كلت تبهذ ع لتقلا ىرم ًافوخ اياوزلا يف ءاماعلا ىفتخاو

 بورحلاب اواغتشاو ةيمالسالا كالاملا ةمزا ىلع اس:ج نوفاعاملا كولملا ضدفو

 ىدب. ىتلا نأمزأأ تاث دعو ناكملاو تارور ضل بسب ميلعتأ اروص تبلقتو

 ةارصبل و ةيفكأاو ةيدادغبلا يلاعتلا توزنا نا ىلا لاعالا يف قنأ أعلا اهيلا

 ٠ رهزالاب ةايسملا ةيرصملا 7 ملا ةعقيلا ىف ةيطرقلاو ةيسافناو ةءادشالاو

 زاهأاو نميلا لها هيلا عرمف ةعمالا نيملسلا ةسردم كرامأا رهزالا راصو

 ثتربد>و ةتالفو وكبتو وأرب و ناةدروكو ةرئرب و روفردو رائسو ةواملاو دنحلاو

 ةاسسم ةقورا دالبلا هذه لهال تيذبو لوطانالاو برغم او قارعلاو ماشلاو

 ريسفتلا ستك هيف تئرقو ةباطال ةءيظعلا فاقوالا تفقوو 8-0 ءاساب

 موسر 559 اوت 1 ارقلاو لوضالاو ثيرححلا حلمص هود.حوتااودقفلاو ثيدحلاو

 م راتلاو باسلاو ضورعلاو يناعملاو عيدبلاو نايبلاو قطنملاو وهلاو ظأحلا

 بطلاو ةئيطاو ةغالاوقاقةشالاو فرصلاو عضو |او نادلبلا ميوةنو ةسدنهلاو

 ناسالاو ناويلاو ةءارزااو قالخالا سيذمتو ةفسلفلاو ءاشنالاو ريقاقعلاو

 نخدلاو ءايميكلاو ةجريازااو لمرلاو قافوالا مواعب هيف ءالعلا ضعب لغتشاو

 ةريثك نونذو يرأاو ذيوامتلاو ممالطلاو :أيميسلاو ثايكرانلاو ةرخبالأو

 لوبمالسا يف !مئلاو ميلعتلا كلذك سانلا لغتشاو ٠ ةذبعشلا نونف نم
 سافو ةمكملا 4 هق دادغو قشمدو ( ةرادسإلا 5 يتلا مالسالا ةئادم )

 1 ياتو تهتم سبب رس ويس سس يسرب + جيوب سيفو ويزول كنس يس جورنال زبجوس ل777"
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 ند 5 3 / 0 دأب ل لهأب صاصنخالا ىل اء نحلو 5" نا

 نادم. او ميل الأ ميج ند م رهزالا ىلإ نياحارأ١ م سانا ها ايا هله

 أ 3 راتثلا مايا تشالت تناك ةيملعلا ةوقلا نوك عمو ٠ ةيءالسالا

 ملاعاا ناك ثيح الاجر نم اوفاخو كواملا اههظعو تناك ام رثكا توقلو

 نع هففمت الأ همم حالم الو هأبايو 6 كلما ىلع لدبي فيعضلا

 هتفمظو بجاوإ ةماق الا هْل ثععأ الو مصنلا هصالخا اللا دعم ةوذ الو 0

 ماكحالا ميلعت و يابت ف 5 و ةيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا نع ابيف بان يتلا

 كاذ ذا ءاهاعلا يف ءالخدلا ة ناك ممو ١ كلا نع يبنلاو كيرلا الاب

 توتال .ةن د سوسدملا اوزإمو منونف ف دعاوشو موني لوا ىل اء اواظفاح

 مهدئاقعو نيملسملا بتك د داسفال لسا نمو ين ةرابط نع هل لسانهم نوب اوقرفو

 صرحأ اوناكف مهماوقا عئابطو مكوام ىوقو رهدالإ دودحو ملدا ةفرعلوا

 مرعم نيدلاب نيرهاظتلاب رارتغالا نع سانلا دعباو مهمولع ةايح ىلع سانلا

 لوالاماقما ماطعا يذلا اذهو ٠ مالا لاوحاو ةسايسا!بورضإ سانلاراءاو

 ىلا كلاما تضوف اهددع فلالا لبق ةريخالادورعلا ىف اصوصخ كولملا دنع

 مهنه لوجا ىلا ما اكحالا اوضوف كلذك مهو موتا ىلع وبلغت نم ةلهج ف ئاوط

 هديب كوالا ءارفسو ملصلا لسرو ةيسايسلا ثارباذل ١ عجرم ءاهعلا ناكف

 تايرورض كيس !ني اودادزا مريلا كرلملا ةجاح اوار امءاكو دقعأاو للا

 قالخإلا تدك ةسا ةسامال ةعفانلا فيل اعلان ةيمالا ةمدخ ىف اوديدحاو كلاملا

 ةحالفلاو تانبلاو نينبلا ةيبرتو دئاوعلاو ندملا مظنتو تيبلا بيترتو

 مزاوأ نه وه امم كلذ ريغو موت او كلاملا ذيدحتو بورملا هأيالاو نداعملاو
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 فعضلاو لزاذتلا يفشل ةرقلا هذه تذخا 2 ٠ ةسا.سلاب لاةئشالا

 ةيشادللا ضءبب مريدأا مراسوتو ةجاح .# ءارمالا بأبي ءاهملا فوقوب

 ابرق 3 م.ئامسأب 5 لا ةباتكو زئاوللا ىف يف أم اوفو ءاسالاو

 يف اعمل انايحا ءاوهالا ىلع مهتةفاومو ةعاطال !رابظا مهبأا عوضالاو منم

 ءاملعلا باوبال نوبكري ءارمالا ناك نا دعبف عوضوملا سكعنا ىتح ةفيظو

 اذهو ةديعبلا تافاسملا نم ةاشم ميلا نوبهذي وأ ميلا نوبكري مه اوراص

 مناك ا لتقلاو 0 نوسأاو ةرمارب ركشأاو ةرأت ىذا موياع ماظأس ىذلا

 كاذ مهياع بلج امو لالجالاو مظعتلا يف مل قحال نيذلا دارفالا نم
 ىلع م,ةظفأ مدعو عمطلا ض.فح ىلا ةفءأأ ةورذ نم ملون و مثوامتالا

 رقبقتلا يف ةلاخلا تذخا م» ةإيلجلا ةيلاعلا ,هزكأر أرمو مهفئاظو فرشو مهدت

 لوط هقفلاو وغلا ميلعت ىلعهيف رصفقاو مولعلا نم | ريثك رهزالا دقف ىتح

 ردنو مايالا ضعب قف نايلاو قظنملاو ديحوثلا نم لئاسر ضعبو ةئسلا

 ىلع مزع نا الا نيدلا لوصاو ثيدحلاو ريسفتلا نم ايش بلاط رضحي نا
 مولع اما مواعلا هذه نم ًائيش أرقي ريْشأ اراظتنا رهزالا يف هرمع يضمي نا
 ترهذ دقف هلا ةجاحلا سمت ام اهريغو باسحلاو كالفلاو ةغللاو # ؟رادإا

 تاءاقعلا ضعب ةءارقأ رضاحلا رصعلا يف ءاملعلا ضعب هبنت مث اراها باهذب
 ناك يوق لك يف فيعض ضعب هنكلو هيف اعلا قاطنل اييسيت كآيلالاو

 الو ةديقع سمت ال ىتلا تايلالاو تايضايرلا نم هظحب ذخاي نا يثني

 انلربظت / نيدلل [رئاذم هار يذلا نا ىلع ' نيدلا لوصأ نم اللصا ضقت

 واف انيد انةلا# نم دي ىلعانيلا هلوصوو هب لاذتشالا مدعب الا هترياغم



 مفادن وأ سايقلاب وا لب واتلاب انلوصا ىلا هدرن نا انخكمال هب انلغتشا

 لالدت:سا الو رظن الب ةعفد هدراماو هيف يذلا داسفلا نايبب اناوصا نع

 مي نإ انئكم ال اننؤ نيدلاو رع ال لو بعت هلأف

 مولعلا هذه ضعبب اواغتشا ناو انئاماع نم نوهدقتملاو ٠ هب لغتشن ل نو

 هدأسف ىلع 55

 روص ىلا أهروص نم تاةثنا نالا انكأو كسافلاو أمثم ميحصلا اونياو

 اهضيا تايرظنلاب عت تراص تايركفلاب لعت تناك نا دعبف 55

 ءايطا رهزالا نم جرخمي نا دير الانا ىلع لوذلل ًاقبطت تارامعلا ءاردأو

 ماملا ا ْق أ هنأ املعل نركب فا د را اءاو ةيوابك الو ةرطأنن الو نوس شبع أو

 نوح أو عفنأ 57 ٌةرظا 8 00 ءامملا ت تاب رورض نم أ ي جلا مولعلا 55

 ةحاملا لع ةيريمالا سرادملاب ٌ موأعلا هلو يقلد الهوم رهزالا ىف ُ يف معلا ب نكااط

 ةبراخلا ميلعتلا ةقب رط 2 تدع ' نإ امم ماما اذه انلصو لو ثءحو * كم أ

 بلاظلل عفناو ' ايم لوبا قرط كانو وأ هد 7 ةعفأز تناك نا 4 نالا

 ىلا بلاط فالإ ةرَسَع نم هيف دحوب نأ قفش كرأ مل 0 ىلا اذه ٠ لوقنذ

 دوجو مدع عم ةدحاو ةمقب يف ةريثكلا دادعالا هذه عائجاف آفلا نيرشع

 مضعب اهب باصملا ضارمالاب ىودعلا راشتنا بجوي امم مييلع فشكلل ءايطا

 مدخ دوجو مدع عمو ٠ هضرا ةراذقو دهسا هاوه ةماخو مبماحدزا نم مزايو
 اهحاسوا ع مو نئامأ ى 8 روضخلاو ةءلاطملا هاذ تشأو ةقورالا يف مث

 اره عش نوماعت هر الإ مهنوجلو لاعتلا هلم ١ اه ا هامل تالضف 4 4: -

 0 ارا امك هضم مماسجاو 4 3-45 م 1 0 لرا 1 تييرتو قالخالا ع

 رايغلاو يوملا ءا حلا نك إ قصلب أمو ةردإملا تازارفالا نم ابيلع

 هويتنا علا دا تا جججحمموو نددت دي 20000 الا دعا 1 زج هوا افي دحام ح مط ج7 نجوا: >> ججتح 100 ااا 2007011111 ا 9 0 5 5



 ص 41٠١

 هرييغت نم هل عنامل لروكيف ةجاحلاو رقفلا موهظعم ىلع باغيو ينرالا

 ماما ىلا هب يهذي ايش كالتي الو هدنع هريغ دوجو مدع بوثلا

 1 مهرثذا كري ِخ 1 ةرضح ىف نلااظلا بادا ىلع موي مدع عمو

 ىنحر 5 دعب موو ا رهتسي وتاءاس كالذك ىف هدو سردأا ىف ههحو ىلع

 يه جور ,> نع الضف ادروأ يهذي وأ فءعضتف هنيع ىف داوأأ بصنت

 هوجو نم با.طلاب ةراض اهئاف ةءارقلا ةيفكك اما ٠ بدالا دح نع هدومعق

 دلوهو دايعالاو محطأو ةثالثلا روبشلا ةلاطب قف بهذتس وردلا نا لوالا

 نيسحلا انالومو انديسو يمو.بااو يعافرلاو مهاربا يديسو يودبلا ديساا

 ريغو هتعلاطم مدعو نيس ٍهسأأ ضرمو ميلخلا 9-0 لنا مويو ماع تومو

 قاشم يكتراو رافقلا مطق بلاط رخل ىف ارذع نوكي ال ام كلذ

 و! لوطأن الاوا نعلاواونرب وا برغلا وا رانسوارا_غزوا ةواج نم يت ارامل
 اهيف اورق ول خارشالا ىلع اذامو دلاوملاو نيكسملااذهل امودادغبو ناتسناغفا
 ةماقالا ىلا خايشالا ةلاح هترظضا اذا إعتلل يت اي نم ةقفنب موقي تممو

 هكرارو غيت ىلع با:كلا فصن رضحي دق ىلاطلا نا يناثلا ٠ نينس رهزالا

 باك رض امبرو هر! وا ثلثلا نم هيلع ائدثبم هريغ ىلا سهذيو
 ًاباتك هيلع رضحي هريغ ىلا بهذو هكرت ع ةمدقملا رخا ىلا اذه ىلع اذك
 مويلع شغف هم الو ةباطلا اويلا مجري ةظبارال ذا هيلا دادعتسا ريغ نمهنم ىنرا

3 
8 

 هن أكف لقاو ١ رثكاف ماع نيرذع ةءارذ يف هل صخر دق للاطلل ار 0 1 يذلا

 4حايمداو .مولعلا هذه هركف تشن ذا طوف ةعلأ طملا ْق هْ صخر

 ١ تلاد ' موءظعم مل مدعو ره 5 بايباركا ق هاذهو سوردلا يف



 1 دا د لل با 4 بيزو يرن الارجاع ازا صفع طجةسستط ل. دست ١ كسلا محفل ا محطم ل د مس ١ دطححع هس ساسوسلا سس دفع يواح ننتج كتف

 ظ
 ظ

 اي كا

 < رد لذ 1 ين هو للاشر ف و ءأ و 20 - ع ل ةراشك داوم ةعجارأ

 دو>و) للا هزه ىلع ضرخعي الو يحد م ة)اعم م نفل' قلاقح

 هي للعب أ أمم أود 5 5 مناف موأعلا هد مف نيك هر الر وأ ناملاع
 لك عطقي نا دعقلا سياو املعتو امعت ةنس نيمب را نم رثكا اهب ل ةتشالا

 لوصح دصقأا لب ةيئرأا يف ما وأسي ىتح نيئساا هللهرهزالا ىف لا

 نع هءطقب ال ثقو يف أ,أ ه4 هصوصخت نو:ذ يف ة>رد ىلع تطل 5

 هي رورضا!مواعأ |نمهعبام ةماحاا عفاوفلا 0 صولاختشالا

 ةهفاشأا ند ةررقهو او ةردقم تمسيرأ ارق يق | يتكلاورمل

 ةءاردأل هةمسفن تح ةرأ أم زيا | اك اب- نونتعي ا خارشالا نعأو كلو

  .رءاذهو هقطعتو نمش | ةمحر تت ىاطلا ىقبيو ءاش ىنح اهكرأب و

 يئاءبال ايوخس ةيلطاا نادتما مدعأو ٠ ةبلطلا مدقأ عئاوم 5 9 57

 نامتمالا رضع هنا ىلع |روتعم سو سوردلا نم م رثك نع هعاطقناب سلاطلا

 نسي ىنح هريغعم ةئحابملاو ةعلاطملا ايف لدابتي يدابلا ىت ةلاسر مدقي

 فص نم راص هنا, ةيضاقلا ةدابذلا!كالذب قوئسما اننع باوملاو لاؤسلا

 ءالمالا نونسحي ال ةيلطلا مفعم ىرنو ٠ سيردتلا ىف هل صخرو ءاداعلا

 ضرغ يف ةلاذم قرم وأ ةلاسر هانا ىلع نوردتي الو طخلا موسرم الو

 دوصقملا ىلإ لصي ىتح ضرب و دوسي يلاوللا اذ رهس اذا آلا مولا صوص

 ىلع هدوعيو ءاشنالا ىلع هنرف نم دو>و م دع كالذو 5 ام ىلع ل

 ملخ عيطتسإ الو ضورعلا فرعا نك لماع رع أع ورش بااطملا راردلل

 َّن افرصنم رهزال لغتشم 9 ىر' 1 : :قلالذ 4.تأوأد م دل بسد

 قل



 دي 11

 نم ايش فرعي الو ةيسايسلا الو ةيملعلا دئارجلا ارقي الف اهيف امو ايندلا
3 1 1 3 . 

 نم * ىسل هل ع الو ( ايفارغلا ) نادلبلا موشن أرق الو كلاما لاودحا

 فال:خاو بورحلا ثداوح ىلع هل فوفو الو فئاوظلاوكواملا نيب يراجلا

 عراف يف ثعبين الو ةراو لوصا وأ ةءارز وأ ةعاصب همطنع ماما الو مالا

 يف هلثام نم الا هيف نتاس ال يج ىف هناك هياع دري حرتقمو هب معسل

 ءاضقأاو ءاتذالل الهوم نوكيل علا بلطي هنا لعب هنا مم معياشلا درجت ا اذه

 عورفلا نم ريثكب ةلصتملا ةيئاضقلا ةسايسلا فئاظو قرا ناتفيظولاناتاهو

 مهيلع يقيل ةلئسالا ظافلا مل نيزي شاغب ارارتغا ءاطخلا يف ءاماعلا نم

 مهر ادق م دحأ ءارمالا سلا نع :اداهلا عومج تدعأو م, وجأب ةحجلا

 , ايس ةلودلا مزاول نه نوماس ايل ذأ راكفالا لداعت ْق م,:5 راشم ىلع

 لافقاو ءاماعلا مطقل ةقيرط يه اربخا تطبر يتلا نامتمالا ةقيرط نا

 لاجرةتس الا ناتمالا, مهنم جرخمي الو لجر فال ا :رشع رهزالا ين ناك

 نع ًالضف نيفابلل تادابشلا طعت نورقلا نم ري يفف ةنس لك الغم

 لرمزلا لوط نم بلاظلا قاض اذاو ةنس لك نودادزي نءدراولا نا

 انلمات اذاف ةداهشلا كرم ةيلاخ هدي تماد ام ائيش هديفي ال هلع نال
 نم ءاهلءأل مطاق فيس هنا انفتحت ارخا عضو يذلا ناهتمالا نوناق يف

 مين مع و ةيلطلا قيضب رهزالا دادعالا ءابتنأ دعب الا ةدابشلا نوطعي ا
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 7" تيس

 دنس سدة سةس مج -(-ه ه- 1132:86:7١

 ا

 ليبس الف ةدملا هذه شيعي ال وهو نورقل جامي امم كالذو ميل ةمدقنملا

 ىدس هيف رمعلا ميغ أب هلاغتشا نم ىلوا هعاظقناف ايسر ًاماع نركب نال

 اذه سانلا ىلع قيضي نرا نونأقلا اذه عضاول غاس فد يردن الو

 منكم ال نيذلا ةديعبلا راظقالا نم رهزالا ىلا نيلحارلاب ههاع عم قيبضتلا

 هعضاو نا نظلا ىلع سلغيو باطلا ةدم ءاهتنا دعب مهدالب نع فانثل |

 ناذ الاو ةقيقحلا ىف ةيبنجا ةطساوب ءاهملا ىلع لخدا هنا وا ينجا

 يذ لك ءاطعاب رماي عرشلا نآلف ًاعرش امإ ةسايسو ًاعرش ركتم رما اذه
 مرنم صخاو ءارقفلا ًاصودخ ىلاعت هللا دابع نع ررضلا مثمو هقح قح

 دقق اهراظتنال ةمافالاب مزلاو اهعنم اذا ةدابشلل قهتسملا يلاطلاو ءابرغلا

 رصكةيماظنلا تاموكملا نلف ةسايس اماو ٠ ررض هيلع بلجو ًاقح عنم
 ىهنا يتمم دحا الغي الو هقوقح سلاطلا ظفحي اهب اهسرادأ نيناوق تعضو

 نراك اوس ةداهشلا هل تيطعا داجاو باجا ىتمو نوما عتلا ةدم

 يرهزالا نوناقلا مو يذلا اذهو ٠ رثكا وا اذلاوا اًدحاو نامتمالل ىلأطلا
 عضو يف عار -الاو هئاغلاب ءاماعلا ةداسلا رداين نا ىلواف نييناحلا عاربي م

 تايترم واوا سك مهل ا اماعلا ناليق ناف٠ ةسايسلاو عرشلا يساني امم هريغ

 ,رطعت | :اق كلذ ا ال ةيريمالا لا صملاو امتدايز يضتقي ةداهشلا ءاطعأو

 ا 7 روأ ةوسك يذ توم اهباحصا رظتنيو ةقحالتم دادعاب تادابشلا

 | هذال ىلا رفسلا ديري نم نا ىلع لوالف لوالا يهاذلا ناكم اولخديل

 3 واتحارت 1رم ةداهش ذخا الا ديري امو نار الو ةوسك للظي ال

 هنكم ايبورهزالا لضافا ىلع اوجرخت نيذلا هاداعلا نم هناب نامت مماجلا



 دي 1١4

 سمو كى 7 ءامىلعلا تا خو نم ةذضو 2 ىمسأأو هدأ ف سرد

5 . 1 : ”7 
 لففل اراكدنا الو ىرهزالا م قيراط قى نمطلا ليبي نب“ أزه

 نه اذه اماو طا,:ةسالاو فيل اتأا ةحرد ىلا اوهتناو هيف اوعرب نيذلا انخاشا

 الو مننالا ىلا مفانلاو نسحالا ىلا  نسحلا نم ل:ةتلالا يف رظنلا باب

 تضتقا دقو «فئاصلا مويلا تيس سعمشلا رو ركتك رهزالا لضف كنمن

 ل ف نسحا تناذو هروصلا كالت ىلع ملم نوكب نأ ةقفباسلا لاوحالا

 بااطلا مذناو برذاو لبسا قرط ذاختا ىلا راكذ الا تلصو دقو اما عبتيو

 .اهاءلاو ماركحلا ءارزولاو ةءيفقلا ةيويدخلا ةرضحلا ىلع اهضرعالا قب ف

 مزاي ٠ الوا٠راكف الا لاعاو رافنال اجذومنا تناك فذ> وا ةدايزوا عيفننل

 ناطاسلا ةءردك اعلا بلطل ةصصخللا سرادملا ىلع رهزالا ةبلط عزوت نا
 0098 دي م دحاسكو كب لوو نووالقو نوذيشو نسج

 ةناذ هيف ةيلطلا مهو ىساني ام ادريغو يروغلاو فرشالاو ينيز ةديسلاو

 .اماءلا نم ةيلاخ !نوكلو لفتت ةيح فاقوا اهل سرادملا نم ريثك دجوي

 فقئاولا طرشل ثتالذ ةئاانغ رهزالا لدا ىلع ٠ ىن اء نم فردي مل نيمأمتملاو

 عبد اءاهال ناك سرادملا هله تامعاسإ وأف فاقوالا ةنزح ف 5-5 لس

 ىعسصلا ررضلا مذد نع المغن ىلطلا ىلع مينيعيف ميياعم ىلعو مييلع قفنب

 يف نواس تس ىفت نمالا اباخدي ال اءاء ةسردم رهزالا لءجي ناأ٠ اين

 نا ٠ :14 ٠ هيف لوصالاو ثيدحلاو ريسفتلا مولع متيف ةيليهاتلا سرادملا

أ ند لكل صصنخي مولعلا يف مهاوقو ءاماعلا ىلا رظني
 لول عم :اماع نانو و



 هي
 9 .نرغلاملاعلا ن 6-2 موأمأا ن ه أ اوص صرح امريغ يف سوردتلا مد ءاع مدير ل

 هب باطلا عفني و عفتل د ف هلا هعاطقنأب |, هتالكشم ليو هيلاطم ررحيو

 صصخت نأ اعنا هريغ يف مل ثءاشت مدعو هير اننا نأسحأو فلا ن

 اييرز دنلو بلاطلل نينةو بلطلا ةدم نف لك يف ةمزاللا ا
0 

 هنم صقني وأ * أع ديزي نآررغ *رم ردكملا 7 1 نأ يأ مزايو

 نع ةلاطبلا مايا ديزتال ثديي لعلام ياو ةلطبلا م 5 نا ٠ اسماخ»

 هنا اةضرف واف لعتلاب بلاطلا اباغشي مايالا ةيقبو 0 ف انوي نيسفاو لاب

 ابيذف ذخال نينس رشع هل ةردقملا ةدملا ثناكو سرد ىتنا. ةئسلا يف 2

 بلاطال بارض ٠ اساس ٠ دس نءرشع ىف نالا هاصخيال اذهو سرد ىفلا

 ط هدححرأ اذ ةمأ- هال سرادملا يف ةدس اوثم يب نائئس ردع مدع لجا

 ديحوتلاك ةيلاءلا مواعلا ىتلتل رهزالا يف اهيضقي ةريخالا عبرالاو رهزالا

 رحمي ٠ ًاعباس ٠ ىهذملا اهب ,_ يتلا بتكلاو لوصالاو ثيدحلاو ريسفتلاو

 تياشت عنأ طقق حورشلا ةءارقب نومئأطو يثاوحلا ة ا ارث خايشالا 3

 زوم ال ثيحب للالا اهذخاب يلا مولعلا بترت 0 يا

 نا هل رو الو سكعلا, و ىلوالا يف وه نأ 4 أ ةداس ١| مولع ا هي نأ ريشا

 ةحاين لختإ :اعست ' هل نيعملا تةوااريغ ىف هريغ ارقي و نف ةءارق نع مطقني

 نوذشتكي و مار روأ نوشتني تي باشا ةءاطلا ىلع نيثتؤم عماجلا | 3

 9 نت امأ نرواظحاليو هوذخا ايف موعم نوذمب! و مىثالخأو ' ماودا

 راع: :هلورب ا ربك الا زيشلا انش كنومدقيوسانلا عم مهةريسو موسبالمو

 59 هذاوحو فيرشلا ن ارقلا 1 نمالا سرادملا هذه يف ليقب هن ذل



 دى 1 4

 هب نرعتسيو هنهذ عسل نارقلا ظفحي هناف تسلا نينسلل ةمزاللا نوكملا

 يف ةذعار دءاوقلا ىقبتو لمتلاو مهفلا دهيم لوسي نودلا ظفحب و ةغالبلا ىلع

 نا )1١( 2 نا لقف نودأا الو ن ارقلا ظفحيال يذلا للاطلا اماو هنهذ

 يتلا مهتاجردب تاداهش مل ىطعتو ةنسلارخا يف ةردم لك ةذمالت نحت

 مدقتلا يلع مهثحو مظيشنتا ًايلط ةيريمالا سرادملا تاداوئشك ابيلا اولصو

 تقو دعب ادقو ةيلطلا ىلع فشكال نابيبط وأ سيبط صصخي نا (١1؟)

 ىضرماو ىفشتسملا ةقفن نوكتو ممم صصخب ىفشتسم يف مم باصملا ةجلاعمو

 نا 3 لك ىلع )٠١( ديقب ديقل ل يتلا ةيريلا فاقوالا نم ةءاديصلاو

 لوط اوبظاو نريذلا ءايسا نعضتي مماجلا خيشأ عوبسا لك انايب ثعبب
 صقنيو عاظقنالا مايا يف مى رود مظقيأ هئه امانا اوعظقنا نءيذلاو عوبسالا

 نينسرشع بلاطلا ىفما اذا ( ١4 ) سردلا نم مهتاف اءردقب متاجرد نم

 بلطظاا نم تفري نيسردملا قيرفيف هلوخدأ ةبواطملا ةجردلا ىلع لصحتل مو

 فا امعتلا يف داهتجالاو بلطلا ىلع ىلاسكلا .: ل كلذو ءاشي ايف رح

 عناق نيس ةلسك ىلع ىقب الاو دهتحأ ة هسه هثيارح نا ع اذا نالسكلا

 لخد اذا )1١( ىفخي ال ام ةيارجلا عايضو هعايض نه كلذ يفو ةيارجلاب

 ثري ةباطخلا ىلع نيرملا سيمخلا موي ؤيشلا هل ىذتا ةقلاثلا ةنسلايف بلاطلا

 ئيشف ائيش هلقني لازي ال ع هل هنيعي عوضوم يف ةبطخ بينكي نا ًالوا هناكب
 ال نا هنكممي ةقيرظلا هذبمو ةريحبصلا دعاوقلا ىلع االامترا باطظفي ىتح

 تراذكلاو نامزأأ بساني ام سانلا 2 بطخيو ءابظخلا نيواودب ديقت
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 سرادملا هذه يب نيندرّشع مكب ل ن نأ سيردتلا ةدابش ىطعت ال )1١(

 كاذ هل تك ةدملا كلت ىضم دعب ةينأث ةرم بتكلا ديعي نا دارا نمو

 رثكا هنقنايذلا ملل ر اخد 1 يضم دعب بلاطلا نانمأب (117) هتداهْش يف

 صخري ال ثيحب اذكو اذكن ف يسردم نم هنا هتداوش يف يل و هريغ نم
 بلاطلا ةزاجا نم ةداءلا هب ترج !* ام او اهأرق يتلا بتكلا ريغب خيش

 نذ أي نا قاب الو هيلا عجري الف اهرب ل نأو هتافلّومو زها تأي ورم لكب

 الضف تاي ورملا كلت مهفل ةيلها هيف نكت مل امر هزيجي نم ناهماعدعب ماع هل
 هعم سلجيو خياشملا نم خهشلا ىتلي لجرلا نا ىربكلا ةماطلاو |هتءارق نع
 برزأ مزاي ذا ارح ةئيس ةقيرط صو هذي“ هن هزأحا أم لكب هزي ةعاس

 هلوصاب طاحا هنا لعو هيف لجرلا نهتما صوصخم نذب آلا خيشلا نذاي ال
 ةسردم لكل فاقوالا ناويد بتر. )١8( قيقدتو مذ ةطاحأ هعورفو

 نم غارفلا تقو اهب ةبلطلا لاغتشال ةيسايسلاو ةيملعلا دئارجلا نم ةلمج

 نم مهنع بيغي أم ممهفيف لاوحالاب مام ل قم مر نوكدو سوردلا

 يف لصاح وه امو لودلا هيلعاب اع اوطيميل اهب مل قاعت ال يتلا لاوحالا

 لوخدلل علا مهقوسي يفلا تايسايسلا ىلع ملل انيرقو ميكلمل ًاعيسوت مهدالب
 ةسدنملا 5 ةساردلا نوناث يف لخدي (15) فئاظولا مهتياوت دنع أبيف

 ةغالاو خيراتااو قوقحلاو ةئيملاو ( ةيفارغجلا ) نادلبلا موقلو باسحلاو

 ةسدنملاك ءاملعاا اهرقيال ىتلا مولعلل نيماعم فاقوالا رجاتسيف ةيبرعلا

 نع لاملا ىنغتسيف ابسي 59 ءايقلل ةيلظلا نم سانا لهّأتي ىتح قوقحلاو

 نيطاطخ وا اطاطخ ةسردم لكل فاقوالا ناويدنيعي (؟١)نبب رهزالا ريغ



 كلاي

 ةللج 'الما مري لك ةبلطلا ىطعي نا ميشا ىلعو نسحلا طخلا ةبلطاا ملعتا

 ةويحسلا ةبامكلا ىلع اودوعتيل مطيلاغأ ممحصيو مهتباتك عجاريو هلي وط

 يفملبةرخال خيش نم لنتلا نم بلاطلا عنب (؟ ١)هاشنالا يف اومدقتيو

 تتش منا اهبف وه يقلا ةنسلا يف هل نرمي مل اع روضح نم منم اك ةئسلا

 رهزالل اعرأ : لع اعل | زي ةحامس ىلع (؟؟) هتقو عايضو هنهذ

 نأ ةصوصنخم مولع ةءارقل اخايغا نيعيف ةيريدم ةمصاع لك ىف فيدل

 نياةتنلا هالؤل بترت نا فاقوالا ىلعو مهدالب نم م لاقتنالا مج رذعث

 لك (؟؟) دالبلا ف فرامل ارشنو مما نافاس مخ وك يني أم ماعتلا

 نم هيلع فذكلا دعبو عماجلا زي | اا دقي ةبلطلا يف لوخدلا دارا نم

 نم رخو ماشا ماب و ةدعاا ضارمالا نم لاخ هنأ ربظ اذا نيعأا سيبطلا

 ةيامه اتا سرادملا ند ةسردم ىلع لامي م نوتملاو زيزعلا ن ارقلا يف نمي هنس

 رع 9 اودرفت نيذلا اءاعلا ه4 طلا لاحرألا ءاماعلا نم رهزالاب م يال ) 3

 لودالاو ثيدحلاو ريسفتلا تك ةةارق ىلع رادقتا ملو يلع 2

 مالحلا ع اهيلاوعدي ىتلا تايمكحلاو

 لودوأا ءاجر ءاملعلا ةداسااو رم ءالاىلو اىلع اهضرعن لم ياكل ا هذه

 ةموكملا ىلع زيزعب سدلو هءو «:] ةلهسأأ قرطلا مازكلاو الار اشننا ىلا هدعب

 مهظنن ىلا ةيانعلاا هحوت نا ةيسارفلأا

 اظن نونأق تع هش رشا ةباصعلا هذه عصور ه'م نسحأ وأ بواسالا

 اذه ىلع ةبلطلا سيترتو ةسراملا هذه

 فرصت ةيكللا تن 9 0 أذاو ٠ رورهملا رم ل1 مزاد أم فرصإ مت دعاسمو

 5 ناسا ة.ه..طأ أو 4 فضا أ ١ مواملا - صدا ف 4. 1 الا ت تاخللا يأعأ

 ظ

 00 ا



 يكب 15 و

 ًاغلبم هرئاودو رهزالا تصصخ ول اهيلع اذاف دحاو صخشل ابتار ةئاملاو

 ةءاطلا نمف ةموكملا ىلا هتعفنم ةدئاع هئاماع مياعت نأف فاقوالا هب دءاست

 نوعبات ملك ءالوهو مولعلا راد ةبلطو نوتةملاو دالبلا باونو ةاضَمْلا جرخي

 نا بجي يئلا سرادملا نم ةسردم رهزالاذ رهزالا ةرادالال ةموكحلا ةرادال

 هنراداب لقتسم هنا بابلا ينام ةياغ اهيلا ةعفنملا دوعل ةموكحلا اهيلع قفنت

 مل كاذ نكلو هيلع فراعللا ةطاسالو فراعملاب هل قلمت ال هفيش ةساير تحت

 ىلع بميانلق اما ٠ ًايظنتو ةدعاسم هنع ا,ةيلؤسمو ةموكحلا ةياعر نع هجرخي
 نوئيعتس ئنيذلا ءارقفلا نيسردملا نم اريك هب نال هءاع قفنت نأ ةموكملا

 ةذودلوم سورد :ءارق مولع انهثحح دقو هيناتا يلي ىنربسلاب مساهم ىلع

 1 ةءارقلا نع مهفلخت بجوملارهسلا يره مهانعنم“ ةدودحم تافوا يف

 ذْاو ذلاو مت“ عومجا موقيلا م م هيظعت ام ىلع فاثوالا ةدعاس# م,اقفن

 عفتنتو علا لاء اهب رثكيو اولا ىلا ىلاظلا لصوت قرطلا هذه ناربظي

 قرطلا ىلع او>رخت نم اهع 0 هرثكا قرطلاهذه ىلعن ورتب نب ةدوكمجلا

 اعوفشم لوةلا ىرتف لوبقلا لحم لدمالا هذه لمت نا ىسعو ٠ ةميدقلا

 اندعو نودي ريأمو مانكرت هلع مه أم ىلع ه<أةب الا ساخلا ىلا نأو لمعلاب

 ناو هيف ام نابل اجايتحا دشا هناف هيلع مالكلا طسبمأ فراعملا ناويد ىلا

 نم هيف نكلو نوكي ام نسحا ىلع ماظنلاو ةرفوتم هيف يلعتلا تالآ تناك
 عايض كلذ ىلع تمضلاو هسورد وا هسرادم ضعب لاخ ىجواام ليخدلا

 ميلعتلاو ءاملعلل

 قد



١ 
 مودق ةئنبت

 ةيويدخلا ةرضحلا راونأ تقرشا ىتح ىفاملا ةعمجلا موي سعت تب رغام

 ديحولا ديسلا رورمب ديعسلا ديعصلا ىرم ةمالسلاب ةدئاع ةميفلا
 هنايعاو هدمجو ديعصلا تاوذ ماق دقو هتبحم اهبولف ت التما ةمأ ندب

 | دقوو لاثمدل قدي( !؟ح ارفالا يلايل ءايحاو ةرخافلا نيزلا لامعأب هاهجوو
 || الا دلب قبب لف مدنع بوبحل ميويدخ ةدهاشمل دالبلا ىصاقا نم سادلا
 اهو همودقب 0 ًافرد رشنو هت ؤرأ ًاقوش هنم سب رقلا ركرفل هلها ءاج

 ةصاخلا هذه ىف هريغ ةكراشم مدعو هب بوأقلا قلعت ىلع ةلدالا ربك ١ مم

 باتكل جاتحيكلذ اني .ارف تالافتحالاو نيزلاب اوماقنمركذ ىلعانمزعدق انكو | ظ

 ممرتيانعل ركشلاو مهيلع هانثلا عم رذعلا لوبق مهتارضح انوجر اذاف لقتسم 1

 1 ءانثو احدم مل بجاولا نع مالكلا قيضوف نيريدملا تارضح اما ||

 ماعلا نممالا ىلع ظفحتلاو اغوغلا منمو ماظنلا ظفحل اهولذب يتلا ةيانعلا

 يدضتسسم ميمجو تاطحلا راظن هادبا ام هّللو نيزلا نك اماو قرطلا مميظنتو
 تايريدملاو ديدحلا ةكسلاو ةطسوبلاو ةينسلا ةرئادلا نيعباتلا ىلبقلا هجولا

 أ نع ةرابملا روصقب فارتعالا عم ماعلا هانثلا لوبقب اولضفتيلف مكاحلاو |
 | لوزن عمو ٠ رورسلاو حرفلاو ةمملا نم هولذب ام ىلع اًركش مل يجاولا |
 نيسمنلم انتئنبتب مماحدزا يف مدقتن ةميخفلا تاذلل نيئنجلا ماقم نع انتجرد ظ

 هللادبع همدا> قنع ىف ىربكلا ةمعنلا هل ديس نم لوبقلا

 مدن |
 اذه ىف ليقو هباياو هرفس يف ىتش دئاصق ةيويدخلا ةرضعلل تمدق
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 7 تاؤجاإلا ٠ نةسد-و لوا 5 | لأنو مدق امررغ ندو مئادلا ينم ر رافسأ رن همس أ

 اماعو ةلمغف رئاظلا تدصلاو ةعفاذإ أعل املا ىتحأ هيت رح مغأا يعأالا 0 كمش3

 كت و# يفاقلا فصأت كب ىنفح لضا 3 ند ةهأ ازلو ةفعو ًايداو

 ديلا ءارعشلا ةودقو نيئشنملا مامارلف نم تاي تاداو ةءلهالا طويسا

 يذلا لاذتحالا رهاظم اهب تلت اك ذاةسالا اهم !نياح يدلل ىلع ميشا لضفالا

 ةنيز ىلع ابتك ناعيب اهنمن يلاءلا باكرأا رورم دنع ةئيزلا موي سائلا هدهش

 أهو ةيلاثملا ةطمحم

 داعسالب فوفحلا كبناحرل نراقم دوعسلاو ةمالسلاف رس

 داعيم ىلع يناشلا ”سابع ىفو ٌذماّريعس ادغ ديعصلا اذه
 اهو هيلا راشملا لضافلا ميقي تح فصلا ةتيزب ابتكناتيبو
 هدونجب فرشم رصم سابع  هدوعس ردب حالو باكراا لح
 هدوقع ردب اهطقن وجلاو سدنسلئالغتسلدتضرالاف

 هرطاخ فيلكت مدعب فيوس ىنب نم فارغات ذاتسالا ةرضحل درو الو
 تايبالا هذه بنك يريدخلا باكراا رورم فو رجيلا ءطاش ىلا لوزنلا

 سابعرصم يويدخ كلب تّرس اهعمج ايندلاو ربلاو رحب
 ساسحا ضعب هئدل نم همالام ءرخاوب ىلغالا كلفلا طبغي و
 يساق مثيض ردبو ربو رحب ةعبرا هنم أهالع دق اماذ

 سانيا سمبث هار نميلتجا ىتخ همدقم رطقلا رانا موي نسحاي
 سائلاو شرعلا هلاب اًرزّو» هعيعر يف ادعس كلما لازال



 د 2

 اصنق ةةملا ةدمصقلا أما

 ءاكحالا ردصت كمساب يلوم
 ةلادع دالبلا ىلع كنم ضيفتو

 7 ع

 مدح 10 نونا كلماببو

 ”ةيعف كديبع نم كساب 'راعري

 مال ةمول قحلا يف اوبهري م
 مهدالب سمعت نأ مهانم ىمقا

 ,ةمالظ فشكب مولظم رسيف

 يفتناوثودتقم كب مهوأو راس

 اوكش امو مانالا حاتريل اوبعت

 ممماعل كاضر ىوس نوفي ال

 هوست قرئالدع ارتتك

 هضور يف دزو أوسرغ ام لوتف

 هناش ”ليحت ماقأ ”كلم

 لقف هتولطس ءامصخلا كني نا

 كي كلما رغبو سابع هالتو

 قوقحلاو ةيعرلا لي
 7 عيقراا كلهلل لدعلاو
 مادقا هلا تخسر دقو رصم

 ماملا ماظنلا مضختف ايف
 ماصعتسا هب هل ماهسلا هنم

 ماسقالا مييلع كيد تذخا

 مالم سوفنلا عدخأم لاط نأ

 مامذ قوقحل ىعريو ادغر

 مايالا هب تدعق .لكرم ربيو

 ماما عيمج كلدع بارحم

 ماين موصخلاو اوماقو ابصن

 مارح كاذ ريغل حونجلا بكرا

 مالس نإلاعلا عيب ىلعو

 ماركح كتم ةابآ هتتبو
 مادعالا هلاغ ام هل دعأو

 ماسح فرومالا هرصانو ادرف ,

 مالسو 4 درب ىئنجلا رأآث

 مأسإ ْ هلدع ةلود مايا



 داك 0+ او

 هكف بقاث نك دالبلا س
 وشاي ردا هر ام ىذه

 خر رجم خيرات ملل وقبا

 ةيغر .ىجو 0 دبشاف

 مريمأ ها نفاع او

 هرم ءالتحا ىلا نوقباستي

 هر راطقلا ران نكت مل ول

 ميهرجو قوذ بحلاريمص ودبي

 ةثب دم لك و قادر لك يف

 ثعر 3 نولسني مث لك ند

 جدلا قرغ ارحب ىسءأ رونلاو

 با هجو ضرالا هجو ناكف
 -- بناوج ا لك نم سانلاو

 ينلا هللا .ةنانك رصا ا

 انا 9 صالخاب ايها

 كتحاذ كرم سابعاب رمالاو

 مرتسا انم اذ ريغ لواحي نماي

 ماسملا هيار يئاصو "يجو
 مف ميظعل' راثاو اهيف

 ءارهألاو هم مطقملا لرب

 مادخ شر نامزلا لوط

 ءامح راطلا لوح منكن
 ءايهو هوك ريفز م

 مارغو مهر دعب شيب ”دجو

 ماجا منب ِ فاليسلا لم

 حو عمجت كنا اقوش

 ءاكالا ٌتح>امو داهولا 6

 ءالطالا اهحلب تامو ابف

 ءاذل مءاهغلاو بكاوكلا سس

 ءاظعالا كطوحي يزعاي شع
 ماهس هتمر ىذأب اهبعار فرم

 مارم كاوس ال سيل هللاو

 ماربا الو ُضقنال لكلا يف
 مالفالا تفجو 'بانكلا ىوط

 ةيردنكسالا نم سيبح فصاو يدفا دومحم لضافلا مظن نمو

 هلوق - يضايرلا بناإلاو ةيويدخلا ةرضحلا جده
 حالفلا يعاد ججنلاب تذاو



 دي + +

 حاطبلاو يبرأا ءاذصلا معو ءانملا باطو ءانمعلا لازو

 حارشلا يف ادغ دوجولا ردصو ارورس يلاعملا لنوع ترقو

 حاتم رصش ا هقانم يل انو اسامعإ تزعهتسا رصضدو

 حازتنا نع سحنلاو تسماو مام اهيف دعسللو تعدو

 حافكلا ثيل بكاولا لامج كسدفلا كيللا مزح هللف

 حالسلا مفرو دونبلا قفنخو دونجلا عومج نع هب اندنغ
 وا

 حالصلا لجو داسفلا مفدأ ايار قفوو مأرب أم ىأر

 حامسلا ليزجلا اياهلا ليمجلا ليلجلا ريزولا ديعي تاعأر

 حال مغر ىلع ينامالا لينب يناهتلا كيسدانم رصمب ىدانف
 حالا لاك هيلع ضاير هتخرا دقل حاجا ىرشبو

 هن هل ا١ط١طظه ١١أ١ ٠١1١| ةئنس

 فداصت ةبيخنلا ةيويدخلا ةرضحلاب هتثاغتسا نا نم نقي ىلع انأو ظ

 ايعادوفملا لاح يف الفار ةيويدخلا معنلاب ارومغم هارنسو لابقالاو لوبقلا
 راهنلا فارطاو ليلا ءانا سابعلا ىلرم
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 يدنفا زيزع انبحاص قالخالا بذبم ىبملالا لضافلا ةرضح انعلظا
 ريزولا اهب حدمي همظن نم ةديصف ىلع ءارغلا ةسورحلا ة ديرج ررح دنز

 راظنلا ةسارب هئنهيو اشاب ضاير ىفطصم ةلودلا بحاص ليلجلا يرصملا
 ابءلظم يف لاق ةقر ليسي داكي امالك انيآرف عصرملا لوالا يناؤعلا ناشبننلاو

 دبشلاو رمخلا ابقير ىنهاهبشيو 2 درولاو رمجلا اهدخ ىنعم دهاشي



 دي < و

 عيدبلا صاختلا يف لاق نا ىلا هتقر يف يشمو

 دلصلا يل قري نا جار, ثتساو 2ىتلاط فريال نم ينفنعو

 دقعلاو لحلا هل نم ضاير حدمب يصاخت نامزلا بير نم يبسمن

 نم هاري ال لوبقلا ل حودمملا ةلود دنع تلح دقو اديب نوعب را ىمو

 أبمظأز صالخا

 نم ردنكسا تيسدنفا فسوي رهأملا بينلا باشال اتايبا انئار

 يارسلا ىاغا شاب اغا ساملا ةرشح ةريغلا يحاص اهم ني ةناقحلا باتك

 يو يوردخلا
 سانلاب ىنألاف آريخم هل حنا 2 يسانلاب سيلرهد دعولا ركذت
 ضااال الملا ةدر تدغ 1 اردغمدصفلاب ىف ينوو افص دقف

 سايع يارس اغا شاد |:سالا هخركي ىجصا هعلاط دعسلاو

 ١855 هس

 17 ةنسربعد ؟8 ءاعبرالا موي ردص يللاملارمالا نال 5؟ ةنس هخرا

 نيلغتشملا ءاهبنلا ءايكذالا نم هناذ ةفيظولا هذهل لهاو ءانثلا قوتسي حودمملاو
 هلاثما نوب هدحو ةماوهف لاو>الا ةساردو مولعلا عتب

 »6 ابنه ةليلج ةديصق دبعلا نايلس خيشلا لضافلا ذاتساللو 6

 هدوعص قار ءايلملا ىلا هبو هدوعس ديعصلل يوندحلا ريس

 هدولو ةئافخل همالعا  يئكومي راس داعسألا ربظم ىف

 هدوفو ”ىنصالا بانا كاذ تيمعش هراولا هب تهزو

 هدودجو هآلبا ثَسسَأ ام اًدئاش ىلاعملا ىف قري لاذال
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 هدوعس ديعصلل يويدخلا ربع 1اخرّوم هيف خيراتلا دشنا ام
 ا:0 5585 ع5 ١١٠١١ ةنس

 >6 يصوقلا دمحا خيَشلا لضافلإو

 افعسا ظحلاو راونالا تقرشاف افرش نملاب رصم يفلملاباكر:

 افرشت اههف مالعالا تزاح دقو هدوع موي يف حارفالا مب تداعو

 يفو انل يويدحلاب يناهتلا يفاوو افرشم نمبلا علاط يدبت اهيفو
 افصلا أهز رصمب انيويدخ دومب اخرّومتلق دوعلا ديع لهذمو

 ؟.؟ | مسك هما ملا ٠١*١٠ ةئس

 ذاتسالا لكوو مويفلا نايعا نم يزمر يدذفا مهاربا لضافللو

 اهنم تايبا ةيويدخلا ةرضحلا يدب نيب لثتام دنع

 هرحرشاف ىلوق نم مكيلا» هوحرشاف يحادتما ردص ماه

 هومجر اياربلا لك ىبنلا يف يذلا انالوم سابعلا يف وهف
 هوحدتما كولمللا لك هب رمأب ماق يذلا وهو ال فيك
 موححص ايف نيخيرات داش دق نيلهالل نرالا ديعصلاف

 هرحتتلا ديعسلاب اجرج طخ هب مييلاو فيرشت يف لاف
 امو ةنس ٠٠١ ةئس

 باوص ءاطخ رطس ةفيحس حباوص هاطخ رطس ةفيحس
 هلصحي اهلصحي 205 د6١  ىللاطلا باكلا ٠١ ك5كل١

 اهارقيال اهرقيال ١م دا الوا الاو |ه 115

 ةبلطلا ةيلطلا
 222252222222222 22222 ل ل

 0 مدن هللادبع لك مسنلا| ضعب يف دجوي اطحلا اذه



 ىلوالا ةنسلا نم نورشعلإو عباسلا هرج
 ١1١9 ةنس ريشمأ ١١و١15 ةنس نا.عش ؛ ءاثالثلا موي

 +١89 ةنس رياربف 5١ قفاوملا

 رصم يف ةعارزلا

 ةيعارز دالب ةيرصملا دالبلا نرازات#م وا ينطو لك ىلع يني ال
 ىلع لدذأا رورلو اهيف ةيرغص وأ ةيلبج ضارا دوجو مدعو اهضرا ءاوتسال
 هونقلا ىتح ةءارزلا نذب الها ىنتعا دقو تالالاب وا عيسلاب اهيف ةطقن لك
 لاجرلا ةلوازم ةرثكل فيرلا ءاسن ىلع ىنخي ال لب ماعااو صاخلا هفرعو

 اررذم ةعارزلا !عراصف ملام لك يف مل ءاسنلاو دالوالا ةكراشمو ةحالفأ

 عرزت ىتمو 000 حالف لك فقىرف ماهذا يف انعار

 رما اذهو ابلاغ عرزلا ظذحي اهو ضرالا ملصي أم فرعي و رضالاو بوما

 يدتيال يتلا دئاوفلا نم ريغك ِ بك نفلا اذمل نكلو مدنع يرطفلاك

 :الاو ةيئيطلا ةداملا لاحي نا هنكمي يعارزاا ملاعلا ناف لداجلا حالفلا اهيلا

 ضارمالاو هل ةظفاحلا با.سالاو عيررلا» داسقل ةىجوملا للعلا فرعي وتاينلاو

 عورزال ةكلملا تارشحلاو رعشلا رضي يذلا تابنلاو راثالا يرتعت ىتلا
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 يرو رضلأ 1نرم ناك اذهلف هعنم اب را لك جالعو ةراضلا شئاشحلاو
 اهديزي اع ضرالا ةمدخو نفلا اذه ءايحال رصم يف ةيعارز ةدردم ثادحأ

 تئشنا دقو ةيعارزلا دئاوفلا رثكتو اهنم لصاحلا وف اًدادعتساو ةدوج

 قوذ ةذمالتلا نم ابلخدو الرقم راد ةزيجلا يارس تذختاو ةسردملا هذه ٍ

 .اييكلا سيردت ايف ررقثو مي ةمتملا يمت نيدو اسنج نوقلتخم نيتسلا |
 ةيماعااةعارزااو يرظيبلا بطلاو ةيليلحتلا ايميكلاو ديلاوملاوةيمومتلاوةيعارزلا |

 باسحلاو رجلاوةسدنحلاو !هتيامجو نيانجلا لعو(ةحاسملا)ايف ارغوبطلاو ةيلمعلاو

 فاش انس ةيارنلا ق يف ةذمالتاا دهتجاو ةيبرعلا ةغللاو ةيزيلكن الا ةغللاو

 يينلا هي مولعلا هذه ارق نا لمالا ناكو مهمهلعت نم ةبواظملا ةعمنملا

 همسأب :ىشلا ىوسيف هتغلب ١ ايلا قال يع ديلا فنيل حالفلا ةغل ٍِش

 ناف لمالا اذه ققحت م حلو ةمهشب اب هتقيقح هل نإيو حالفلا هفرعب ىذلا

 ةرملاب ارق ' اهناف ةضايرأا أدع ام ةيزيلكتالا ةغللاب ان موأعلا هذه ميج

 املصحت يتلا دئاوذلا تاف ةيبرعلا ةغللا ىلع ررضلا نم كللذ يف ام عمو

 . ىلع اهضرعن ممدقتو ةذمالتلا ةفرعم ةدايزل ةقيرط كانهو ةمج ةذمالتلا
 لكأ ةذمالتلا نم نينثا نييعت هو لورقلا مقوم عقت !ملعل فراعملا لاجر

 فالئخالا نم اهيف امو ناظيغلا اورظن»و دالبلا اوفوطيلرثكا وأ نيتيريدم

 آفعض هعورز فلتخت ًاضوح اودجو اذاف ةبرتلاو و عورزلا يف نيابتلاو

 يوايكلا لدعملا ىلا اهب اوثعبو ةئيدرلاو ةديجلا هتنيط نم اوذخا ةدوجو
 كح يف نوكي ىتح امعفد يف رظنلاو فيعضلا يف للعلا ةفرعمو اهليلحتل

 اوثعب و اهبجوم كي اوثحب ةهاعب ًاباصم ًاعرز اودجو اذا كالذكو يوقلا
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 الع ةيرصملا يضارالا اوسردي نا منكميف هيف رظنال ةسردملا ىلا هضعبب

 اهفعضو !هتوقو دلب لك ضرا ناي و لءتشت ابنك اهيف اونوديو 5
 || لصفو يئارضلا بيترت يف ةموكدلا (ئوناق نوكتل اهيسانت تاحردب اهديدتو

 اهنم ىتسلا يراجلا رابالا نوفرعي ةلاخلا هذهب مهنا ا؟ !هب ةصلخلا اباضقلا
 فراصملا نوفرعيو اهب ةصاخ فاصواب يضارالا نوزيمبو راغلاو اهنم اصلا

 حالصالا قرأ ىلأ مهرورم لاح نيحالفلا .نودشريو روجباو عرتلاو
 دئاوفلا رظعاب مهتالقنت دوعتو مهتورث ومنو مهيضارا صلو مهفراعم دادزتف
 دحاو لك ذخايل ةذ.ءالتلا نب ديلا ىلع لقاتلا نوكي مث ةسردملا ىلع
 لقنتلا ىلع مم ةدعاسج نير دملا ىلا ست 5 ةيرظنلا ةدماشللا نم هظح مهنم

 نم دلب ذم ا ىضعقي يتلا تايلمعلا يف مهيلا دايقنالاو دالبلا يف
 ل هدحو اعلا ملاغتشا ناف الاو ' ١ مل يرورض وهام ةقرعل هالبلا

 ناذ فيرشلا نفلا اذبي مهتطاحا يف ينكب ال هدحو ةزيجلا ناتسإ يف هعم

 ريثكو ضف اأو عفترمل أو ي ىلهرلاو يع: .طلا ابنمو ًافعضو : 0 فلل ضرالا

 هتعرزم فالتخاب “ فالئخا بوت فاصوأ هذه لكو هللقو ءاملا

 لك ًاوكرادتي نأ مهن ثا نكأما يف ابيلع فوقوأأ ةذمالتلا ىلع ىو

 يك ةمزاللا ا 3 هراشتناو همقافت لبق تاعورزهل ثدحيرطخ
 تار دقو + نيالا ةقايبي رسطا نم ءايولا ةيوفس تلو ءارذتلا لش
 ةدئاف 59 ءمهتلأسف نيشردبلا ةقيرباف ةرايز نم نيدئاع اذ: نيعبرا

 مطابضو ميبعم نع مهتلأس م اهتعارز مدقتب اندالب ةورث مدقن اولاقف مملع
 1 ءانثب كب يصولخ ةرضحاوصخو مهب مهتيانع اوركشو اريخ مهيلع اونثاف



 ثقي
 انيلع تبذك دئارلا ض.ب نا اولاق مث ةسردملا ماظتنال هتافنلاو موب هتيانمل

 دايقن الا ةياغ يف انناذ ناتبب و قالت>ا ضحم وهو انتذتاسا انيصع اننا تلاقو

 نرعع الضف ملل ةفلاخم ى دا انم لصحي ملو اضرلا م ائمماعأ

 ةيرعلا ةغالا ةرئاد غيسوتل اريبك اًفوش مهدنع تب 1 00 رهاظتلا

 ءاليةع نابش من :اف ةلمجلابو ةغيلبلا تارامعلاو يصفلا ءالكأ || ىلع مهني رو

 ةسردملا ةذئاسا هلاو هيف مهام رثكا مهلا ةيانعلا هنحوتأ نوحانحم نوديتو

 يه ينلا ةدبزلا لمع ىتح حالفلا مزاي ام لك مهميلعت يف اورصقب مل نبذ
 ىءانفأ دمحم ةسردما نم جرخو ريغك منهنم عرب دقو نيحالفلا مزاول قم

  مهسورد اومتا مارت نا ثبلن الو رصم نيانجل ايناث اسدنبم نيمتو ةعمج
 رمهثموكحو مهلها ىلع مهترم دوعتو مم عفتلتل نيمدختس*_دالبلا ىف اورشتناو

 ىلاعت هللا هديا ةيسايعلا

 مهاربا ويمسلا ةءالعلا لذافلا ٍِظ ةلاسرلا هذه 5 تدرو

 ةشحافلا مذ يف في وس يكب هي ريدم يقم عيب لإ ديع

 ىلاعت هللا هدبا لاق جاوزلا حدمو ةبوزعلاو

 0 محرلا ن ءمحرأا هللا مسب 3

 ةيعرشلاو ةيفرعلا ةّورملا دح نع جراخ ا لئاع دنع كاذال
 مياسلا لقعلا لاجل هتلئسم تكرت وا و اعرش حثالاو ةداع مذلل هلعاف بجوتسم
 :ةديدع هوجول هتبتاع مشو همذو هعيقب اح لوا ناكل ميقتسملا عبطلاو

 ظفحللا بجو: قوةح ةدء ىلع يدعتلا نم هيف أ“ ضم لظ نزلا نأ اهبنم

 تاوذ نم تناك نا ) جوزلا ق> لوالا قحلا ٠ ةّورملاو عرشلا يف ةياعرلاو



 *يما

 ردهم داكي ال داسفب هتايا> هيلع دسفاو هتهرح كته دق هناف جا وزألا

 ايبم اهرماو اذاح ىفخي ال ةينازاا ناف سانلا نيبراعلا همزلاو ةءاسلا ىتح

 ترتسن
 هقحلب نم رئاسو اهتريشعو اهبراذا عيمجو اهتبصعو ابيبا قح يناثلا

 اهي راعلا

 جاوزالا نم ةيلاخ تناك ناذ يفازلا نم تام اير ةأرإا نا ثلاثلا
 لعفلاب لءملا طاقسا اها ينم دحاو نما دبال نيرما نيب ٠١ ثني يبف
 نم اهيلا لصت ةبوقع نم اصلغتو سانلا نع املاط ارتسو راعلا نم !رارف

 نا دب الف هتنج بنذ نودبةموصعم سفن مادعا مزل ةلالا هذه يفو ابيراقا

 اممدعا نم عم ءاضقلاو لصفلا موي لدعلا حلا يدي نيب ةموصخ اهل نوكي

 هذهو كلذ يف ببسلا ناك نم عمو همام لبق دوجولا بوث اهبلسو ةادحلا

 ملاظلان م مولظما فصنب ًالدع 6 ابر ر هل نا لعي نم دنع بئاصملا ظعأ نم

 قااخلاو' ةمايقلا موي ه اصخ ناش الا ضعب نوكي نآ نم ه ظعا ةبيصم ياو

 نا يناثاا رمألاو ( تاتق ىنذ ياب تلئ. ةدؤوملا اذاو ) لوذي ىلاعتو هناويس

 اذاف هيف اذ صالخ ىلع الاكتا مضولا ماق ىلا هطاقسأ ين سن الو اجامح يب

 هلبق يذلا هيف لالاف رويطلاو شوحولا ةمعط 5 ربلا يفهتّلا هتدلو

 اهدالوا تابمالا لفكت اي ابسفنب يه هتلفك وا هابرو دحا هطقتلا ناف

 بأ هل سيل امئام هاشني هنا كشالف ربك ى تح ةريشع نم اهت ةاذع مدعل

 هنا سير ال ذا سانلا نيب 537 كلذب يفكو فصوي سسا الو فرعي

 لوق دشن نأب ردح الا وهف تقلا نيعب أفومرم لحل دوكتم هتأمح يصفي



 ص ع وع
 جيا هلام اة بج

 يرمملا العا يف

 دححأ ىلع ء تانج أهو يلع ء يأ هأ مع اذه

 ولتقف اهتريشعو | م ىوذأ الم رباب نأ 4 4 4-2 تالايدالا ٠ يندو

 9 لعف ام ًاربتل قئالا هقظن اول يذلا نينجلا ىنذ ٠١ نكلو ل ٠ و
 ؟ب ًابوسنم ناك ينازا' نم دلولا دلوو ةجوزتم ةأرملا تناك نا 3
 اهبجوتست يتلا قوقحلا ةفاك يظعيف هاف ىلع لو نأ اهجوز ىلا رهالظلا
 هبحاص لاه اهنم لكذخاو نيفرظلا نيب ثراوتلا اهنم ىتلا ةبسنلا كلت

 عال ذا أينم دحاو ىلع ينذال 9 . زدأد سن دل ىلع هتوم دعب

 ينازل ثا وهو ىهداوه ٠! اذه ىلع دزو ينازلا ىلع ينذلا امناو هب اهدنع

 أب جوزأب نزلا نم هدلووه يذلا دلولا اذه نا قفتيو ثنب هل ناك امر ١

 لكف ينازلا اهيببا طيلختب اهدنع !عال ثيحرهاظلا يف هنع ةيبنجا اهنوكل | ٍ
 بسن هب تبني الو هل ةمرحال ائزاا ءا١ ناك ناو هيلع هلابو مجار اذه ا

 ,طاوجا نوك انزاأ دالوا.ىلع ىلاغا نأ هيلع هيلتلا ىنبش امو ٠

 مهيلعأ ب لغتف نيدقتنملا نيرظانلل ةعضاو ةفلاخع جاوزا' هالوا لاوحا م
 ناودعلاو ظلاو ثبحلاو ةعيدخلاو ركملا نم رورشأاو ةموماملا عابطلا

 14 ةداع يفازلا نا هتبفام مؤشو انزلا ميشا ةبجوملا هوجولا نمو

 قنيالو نع ماوأ ءاردأ يف:كي الف هتاذل ىلا ةرداجملا عيرس سفنلا يبند

 ىنماي يوري ال يذلا نءايظأ اوعبشإ ال يذلا مئاجلاك وه لب دود دح ذنع

 نوكي هئلاح هذه نمش هت ةزوح يف اهعمجاب اذدلا ءان تناكوا نا هسفن يف

 ىوقلا لالحناو غيلبلا ررضلا نرم اذه يفو ةوهشلا ناطلسا اعئاط ا دبع



 0: ظ ا د

 ةأنزأ نأ ايدهو ةفرعملا يوذ ىلع يف ه2 ال أد ةيشلا فعضو ةيعييظلا

 أَو مهتاجوز ىنأ مب :م لقانت ا.كحلو مهام رصتقت ابتيلايو ييرفالاب

 يذلاو ةحوأا 00 :انالا ىلا ىيرتس دك ءام الا وشو ةنارولاب د

 راشإ دقو يلاغلا يف ةريصق مهراعأ م اح اذه نيزلا 98 ىرت هليق

 ترؤبو ٠ ءأبمأأ سهذي انوا ) هلوقب سو 4.اع هيأ للص يب ١ كلذ ىلا

 ش ييسمملا . أدلإ5 تاسوملا أينع واذت هيإ ىلا هن دعما ضارمالل نوصرعتم

 وم انو ل 590-5 0 ) حاضيالا أره نإ“ عي و (ريعلا رصقب و 4

 عرشلا تتح أ ص راش هيلو ةيدعملا ضار مالا راشتال ة ةيدأ أهملأ تى امسالا ن

 الأ موف يف انزأأ اشف ام) ثيدح نراك هلوقب ةملع ىلاعت لا تا 0

 فاتلل ةضرع هنا ابنو ٠ ( مهفالسا يف 6 :لأ ضارمالاب هللا مهالتبا
 مانيب ت مرؤي اد ايأغماأ ىلغ ها“ وا 8 نأف ةوحلا بئاصملاو كالحلاو تءوملاو

 يناجلا قاسيف ارثّوم يرض 'هبرضي وا اضعب ممضعب لتقي اهرف نئاغضلا
 نينوعسملا نا تا ا اههنلا ضغد ىف ركذ دقو ٠ هريغ وأ نوسأ ١ ىلا انم

 قوسفلا نوسومغملا بازعلا نم مرأكا نع 4 ار يوذ نم

 ةدحاو ةطساوب همادعا ىلا لصوت. ودع هل نوكي ار لب ٠ شخاوفلاو
 الارعشي الف ةبعالملا مم ىسلا هعرجتف اهنيب ٌوطاوتو قافتاب هتاقوشعم نم
 لاملا عارض هيف نرا اهنمو ةشحافلا ليتق تومش تعطقل دق هئاعداب
 هانفالنوراق لام هدنع ناك ول ينازاا ناف رقفلا ضيضح ىلا لوزنلاو

 مو (رهدلا نم نيح دعب وأو رغفلاب ينازاارشب )لاقي ايف نذا ةبارغ الف
 ةميظعلا ةلئاظلا ةورثلأو داو زعلاب ةريهشلا توينلا يوذ نم ًاسانا انيار

 ا



 دي + د

 ةلاي اوديصاف ميخولا دروملا اذه يف مهئابا نع ةنلخلا لاومالا اوعامملا

 دعيبالو ٠ لاح ءوسا ىف لاؤسلا لذل نوذرهتم صارتف قيدصلا اذ نري

 دعب رقم راد هل نوجلاو م لا.ةحالاو ةقرسلا ىلا لالا هرطضي نا

 لاومالا عج يف نوبءتي مون مهوابأ ع ولف ٠ بعنلا روصق ف ناك نا

 مسوفن تحع“ 1 تارهاعلل ةمعطو مدع نم صدالوا داسفل ةدام نوكت

 :ارمالاو كولملا لاح ىلا ترظن وأو مانغ ىلع مرتف اواضفلو امهجب
 نأ تيار 0 نيرباغلا رامخا تارقو ميمذلا درواا اذه ىلع نيتفابتملا

 وهو عمطلا ميلع بلغي هذه ةلاطاو منال لاوزلا عيرس ناك مكلم

 عمجو روجلاو لظلا فاستعاب كسمعلاو لدعلا نازيم حرط ىلا يدي ||

 م:مدختسا ىلا معوهش ةمدخل ةقاظلا قوف اب ةيعرلا فيلكتو لاومالا

 تقملا نبعب ةيعرلا مهةمرت ذنيحو ًاكولم اوناك ناو اهل اديبع متراصو
 مولظملا ةوعدو مييلع 'ءاعدلاب ةنسلالا قلطنتو بلقنملا ءوس مل نوبقرتيو
 ةيمويلا باسكالا يوذ نم وا اريقف انزلاب ملوملا ناك ناف ٠ يئاص ممر

 هلايع عارضو. هعايضو هبعتو هئافش نع لست ال اذبف ةليلقلا ةيربشلا وا
 مومعأ ا دنع ةعضاولا ةمولعملا ةدوهشملا رومالا نم هانركذ يذلا اذه لكو

 لمعي ال نم هب بطوخ اذا اصوصخ هيبنتلا لجال زكذي مضاولا نكلو
 ريتمبال كالذ عمو هلاثمالو هل. لصاحملا نيبلا ررضلا ىريو هتفرعم ىضتقم

 فيكو ةدظتنم ةشيعم ةداعلا يف مل نوكي ال ةانزلا نا ابنمو ٠ رجزني الو

 زوعلادست ةجوز وا ينتقل نيع ريغ يف ملاوءا اونفا دقو ةشيعم مل ظتنت

 رعاشلا لاق 5 تببلا اصمب موقلو نآشلا ملصتو

 ا ا ا يي يصل



 يا
 همم 42 تعا هرب د هردخ ياعلا ف ءرملل نكي ل اذا

 نكي مل اذبلف ميمذلا برشلا اذه مذ يف لفالا يفكت هجوا هذهف
 هيضاملا مالا ءالقع نيناوق ين الو لب مئارشلا نم ةعيرش يف الالح

 منابقلا نع مهابنيو نساحلا هرمي يوايس نيد مدنع نكي مل نيذلا

 مىذب لوسر دوجو مدعو ميةياهاج لاح يف برعلا ةما هذهو شح>اوفلاو

 هب ترحا.هياع لدي اكراءلادشاو نا نما ازا ودمي اوناك منا ارشلا مل نوبي

 كلذ نولعفي اوناك مناف ٠( ءامحا نهو نينفد يأ) تان با دأو نم مهتداع
 لب ٠ ةي> تنبلا تيقب اذأ مج قحاب نا هاسع يذلا الاب رارف نهب

 ةد>اواا ىثنالا كيس ةكراشملا نم اعبط رفني معلا تاناويحلا نم ربذكح

 يف ةفاصملا بتكلا علط ن٠ كلذ لعب اك هنوخي وأ اهيف هضراعي نب شطبيو
 ةبقاوا سلجم دمع اهنم ضعبلاو هسفنب اهعابط ةبقارب ىنتعا وا تاناويحلا

 كلذ كردي هنا لاقي و لاخلا يف اهلتث هنايخلا هاثنا نم لعول دسالاو ٠ ينازلا

 هدهاش ام ةلمج نم اممنصم لاق رويطلا يف ةلاقم تعلاط دقو ٠ مشلاب اهنم

 الا لكشلا يف طبلا هبشي *لا رويط عاونا نم عون ميلقالا ضءب يف اهنم
 تاذ - ادع هثانا نم ركل 1ك مو اذهو ددحم هناف هراقن» يف

 0 لا جاوزلا دوع اهدهاعي دحاو ركذ اللا امل سيل ةدحاولا ىثنالا

 دجت مل يلا بزعلا روكذلا اهعبتيف لسنلا فالخال ميبرلا لصف يف ربلا ىلا
 اهدا جوزتيف ةهحوقللا رركللا نم ركذ تومي نا لما ىلع تاجوز

 وكتوبا هنوعسل دهدملا هيشي نادوسلا دالبب رئاط نع انل ىيحو ٠ ةتلمرأب

 كلاذو وكت وبا لثم ةريلايف نالف نولوقيف لذا هب نوبرضي ةرلا ديدش هل

 فو



 دبس ١

 دمج اضم نما تضاب اذا اهبناالا ادبا هانا قرانبال هتريغ ةدش نم هنا

 اهدالوالو اهل مص مث ريغملا رئاطلاك ريصل ىتح هلك هفتنف ابشار ىلا

 هانبوو جرتمي وا 2 دي ارثط عسي ال ريغص يقث الا هيف سيل اكحم اشع
 نسبا ذف اغا قيكتو هدالوأ ربكي ىتح ماعطل اب مبيلع حوري و ودغب مث مييلع

 ريغك كلذ ريغو ٠ هتريغ ةدش نم تخرفا اهك اي عند ازكهو شراح

 الذ ةيعملا ةع.طلا هانت ةدحاولا ىثنالا يف ةكراشملا نا ىلع ةلالد هينف

 انزلا يرخت يف ةدكملا 3 هقفلا بتك يف ازءلا ركذ دقو ٠ ةيناسنالا نع

 ىلا هنع ةجئانلا ةغيلبلا رارضالا ىف ناعمالا نكلو باسنالا طالتخا علم

 ضيا هناب هزجن اناعجيو لاب مييصت العانديزي نايبلا اذه تشبت

 نم لامي عرشلا 2 حابي ال اذهلو ةيسولا ةىصلاو ةيعامجالا ةئيحلاب رضم

 ناذ يضارتلاب طقسي ايصخش اح انزاب ةَأملا ىلع يدعتلا سيلو لاوحالا

 ضعب نوك عمو ٠ هضيقنل ضيقنلا ةافانك ةماعلا ةحلصملاو ةقيقحلا يفانب كلذ

 تدبتجاو ةيوايسلا عئارشلا كلسمهب تكلس الواقع انزلل لدجت ملتا.وكحلا

 اممذختا ينلا طئاسولاب ةعصلاو ماظنلا ىلع ةرثكوملا هنم ةجتانلا رارضالا عنميف

 . ةفاكلل مواعم دهاشم وه 1١ ىلع ةلصا نم ررضال ًايسا> نكي ىل اهدابتجاف
 ىلا ينحت م ش رو رغلاب ني.دلا نم ةمولعملا ةيعطقلا تامرحلا . انرلا نوكلو اذه

 سو هيلع هللا ىلص ها لوسر نع دحاو ثيدخ دارياب ساب الو صوصن داريأ
 يني. ال ) ثيدح نعم نم مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقوهو مظعرجز هيف
 ةبواسم انزلا ةرشابم لاح يف ينازلا نا ينعي ( نمؤموهو ينزي نيح ينازل
 ءايحالو هبر رمال فلاغم ةرشامملا لاحيف هنا هنابو لماكلا نامالا ةفض هنغ



 دك < ل

 اريقح وأو سانلا نم دحا ناك ول هنا مم ىوجن ااو رسلاب ملاعلا نم هدنع

 ىعنسن نأ قحا ىلاعت هللا هم 0 0 ىلع رسام“ ١١ هذه هنلا> يف هارب

 ميج نم نيت دقو ٠ ءايح م..دجل ةفاذع مسدغلا نع منش م نا ناسنالا و ةنم

 اما ١ اعيطو ًاعرش امني ةسياقملا دنع ةبوزعلا نم جرا جاوزلا نا ركذ ام
 ءاقب نم جاوزلا يف ٠١ ةياعرلاب ابقحا 5 أم ىوس ةديدع هجوا هلف لوالا

 هيلع ةنعاب ةوبشلا تقلخ اذإو بوءشل | ريثكتو لسانتلاب يناسناالا عوذلا

 ءامحالا باك ىف روطسم هدوالا رئاس عم هحولا اذه حاشبا ماتو هب ةبلاطم

 لثم ةينيد دصاثا هنم كلذف ءايفصالا نم ةبوزعلا راتخي ناك نم اماو

 رومالاو ىلاعت هللا نع هلغشي اع بلقلا غارفو اهءامتاو ضئارفلا ةءافال لنقل
 نا ةممصلا نيناوق ينركذ الف ًاعبط هاو ٠ هسفنب عا دحاو لكو اهدصاتم

 ىلع اررض بقعتستو ةيصخشملا ةعللو ةيعيبطلا قوقحلل ةداضم ةبورعلا
 ًاضااو ٠ ضارمالا راشتنا ىلا يدّوملا قوسفلا يف كارمالاب ةيءومعلا ةريصأا

 قفاوت مدعو هنو نع هريخأت بجوي ةيبويشلا ثقو عل نع عانتمالا

 ةرسعلا تادالولا يبستلو اسنلا عل سيئر بيس نين ١١ ىف نيجوزلا

 ةحصلا نم وهف جاوزلا اماور ٠ هتقو نع اهجاوز رخأت يتلا ةأرما يف ةكلبملاو
 اددع رثكا باّرعلا نم تومي نم نا ءاصحالا نم دهرش دقو ةيمويملا

 نمنوك عم تاجوزتلا ءاسنلاو ٠ نبجوزتملا نم تومي نم ليلق ريغ ثوافتب

 ريغ نم رثكأ نشعي دالوالا ةيبرت ىف ابعتو :دالولا ىف اراظخا نيساقي

 نيجوزلا نيب هطسبنملا ةمحرلاو ةدوملا ابنم دئاوف هدع تار ٠ تاجوزتملا
 غي مدقتلا دنع امسال ةيلستلاو تاسارتحالاو تادعاسملا نم ابعبتي امو



 و

 ناف لسنلا ىلع بترات يتلا دئاوفلا ابنمو ٠ ضارمالا ضورع ثفو يفو ندلا

 دنع أهلمو ادن مل نونكبو ةدءاسملاب مو دمي مم .دلاو ىلع ونح 6 دالوالا

 شياعم يف لمعلا ةءه نه منن يلا ةدئافلا اهنمو ةخوزهشلا بنس مهغولب
 ...سحا نمو ٠ ضامالا ديم,تو هىصلا لذحل ىرورضلا نم هناف لايعلا

 ةيداينعا ريصت ةءجاضأا نوك ةهج نم عاجسلل قوشلا هبنت لاقي هنا هدئاوف

 تاقوالا بلغا يف ادتشم يبصعلا عومجلا هبنت نوكي الف ةنيعم تافوا يف
 نم هاندصق ام رخا اذه ٠ ةيلاوتم ريغ ظوظحلاو ةئداه تاعلوتلا نوكت لب

 عجر .رأا هيلاو ٠ باوصلا ملم هنن دمحلاو ' بابلالا يو ءذأ ىنغ هيفو ةلاقملا هذه

 ٠ دمحم اندييس باطخلا لصفو ةنكحلا يقو أ نمرىلع مالسلاو ةالصلاو ٠ بالو
 بامحالاو عابتالاو لالا ىلعو ٠ باومصلاو قحلاب قطانلا

 ك؟ ةبجاو ةئصلا ىلع ةظفاحلا

 يلام بابرا ىرن انئاو تابجاولا نم حاورالا ىلع ةظفاحلان ا ىنخيال

 اذهو ( صاصرلا تانويرك ) جاديفسالاب ينادوسلا لوفلا نواظي صمحلا

 هنم مهتحص ىلع ىثخيو هنورتشي ام ةركل لافطالا ةنأم هناك فنصلا

 ناك ءاوس يمضحلا زاهجلاب وا سفنتلا قيرطب صما ىتم هنا هريث أن نم ناف

 ارسكتو لصافما ملاو(مدلار تف ) ايمينا فلخ اعيزس وا ًائيطب:صاصتمالا

 صوصخم لاش اذه بقعي م ساسحالا دقفو ًافاج ًاصغمو فارطالا يف
 تالا امرو قاسلا تالضع ىف ةراثو ةرات دعاسلا تالضع يف

 تول يبنت ةريخالا ضارعالا هذهو ةيعرصلا تاهفشتلاو نايذحلاو عرصلاو



 جاو

 ني.ذلا لافطالا ةمصل ًاظذح راضلا رمالا اذه منم ةصلا نم وجرنف ابلاغ
 تابجاولا نم ةصلا ظفح ناف ررضلا نوفرعي الو تابيبمنا مهعنمت ال

 ديم هيبنلا ةرضح نم انل تدرو ةءدقنملا ةلاسراا هذه ( ذاتسالا )
 تاروذح عوضوما اذه ددزنو رصم ةطمم شفعملا نزذ نيمأ ىلا يدنفا

 رمجالا نوألا ثراف اًدِج ةراض ايشاب هنونواي امنا نولملا سبلملا نا  رخا

 (اسائوبلا تائوب ركب ) لامعتساب لصحي امنا ةيناوللا لمعتسي يذلا ىلاةئربلا
 مط مدنع لصحي هب نونولي نيذلا ةيناوللا ناف واك عيثم رهوجلا اذهو

 اريغت ابيف ثدحا ةدعملا يف لخد ىتمو مسجلا يف رئاغ حرفن هبقءي يداج

 ةيضيه ضارعاو سفنتلا يف رسع لصحي مث ةديدش مالاب ابوعم اريثك
 ديدحلا روناوسب ) لمعي قرزالا نوالاو ٠ توملا هبقعي مث لاشإ ةب وع“
 رضخالا نوللاو - ةلاثقلا مومسلا نم نيرهوجلا نيذهو (كيلسكالا ضمحو

 : لاق ما- رهوج اهالكو (اسانوبلا تاريطرط يناث نمو ساهنلا تالخ ) نم

 ضرم نم كف ةرهاظلات ا: للا مهنرغت الوموملاه ذه نم ىولحلا ولك ا رزمبلف
 اهيف نيلك الا ثحب مدعا اهريغل ضرما بسني و ةلاتقلا ؛امشالا هذه هتبلج
 ءاش نا رخآ ددعيف اهيف بعكنس ةعصلاب ةراض رخا فانصا دجونو
 ىلاعت هللا

 لضافلاةرضح نم ة.لا ةيويدخلا باتعالل ةعوفرم ةديصقلا هذه
 ون الارصم ليزن يسابارطلا يفارلا ديعس يدنفا رداةلادبع يشل !لماكلا

 هتباس هيراجةيربلا يفكدمدايجو هيراج كزعبا.يفالعلا بنر



 ايم باحرلا يف مصادعسلاو

 هتامزع يف رهدلا ثنأ سابع

 لمع كرم "هل اب ربكا هللا

 اهزاح دق لئاعش رب مركا

 ةبابم كيلا ظعا دق هللا

 هب .نسوزيزعلا كألملا اهيااي

 هلمضف ةيربلا ع يذلا تنا

 تفرشا ديعصلا ضرا ماوعسل

 مود ليغ موي رضم كازذكو

 مهءانث كيلملا نودبي لكلاو

 اديوم نيبملا رصنلاب تلزال
 امن زيزملا حدم يف تلقوا
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 هيراجلاه:م كادن رحمن تسرو

 هب را ا شو.جلاو ركسعملابر

 هيرالايداوع نم ةيعرلانأص

 هي رالاب ادردق يراجي اذ نم
 هيراجلا يداوذلاوهست ًابهاومو

 ه:راجلاو درزي رجايدلا ردب

 هب راج هراكلا نيعتدغدبو

 هنراجلاب اطان تولع ال

 هي راخلاهنمرشنل بطب ثحاف

 هبراج وأ ممم لوم نيب ام

 هب راجلا ماتخ نمك سمج اف ام

 هي راج كزع باب يفالعلا بتر
 بيس الإإ بسم

 هقف 7

 ظفللا اذه

 همداخ

 ةبويدخلا ةرضملا يف ةعب دب ةدمصق ةنيمح يدنا حوت لضافللو

 هلوق اهنم

 راكفالا يدعم كيار ءايض

 هما بولقلا كلم يذلا نا

 انريما عيفرلا فرشا'بحاص وم

 أهر

 كلا" كالا

 راقا العلا ع كدعس موحنو

 رارسالا تحأ كل 4و

 راتخلا ابككحيلم رصم سابع



 ل

 فاقوالا ناويد

 دجأسملاو رثالا ىلع ةظفاحلا ل#و تاريملاو تارهخلا عمجم ناويد وه

 هداريا طبضو هترادا ماظتنا لواحبي لكو لاعو لاجر هيف تبلقل دقو

 لثم هكالماو ةهتادراو تطيضو هلاعو هلاغا تماقتسا هرث 1و هفوردعفو

 لءاع لكل ناك دقو ةميختا | ةيويدخلا ةرضحلا رظن تحت نالا هيلعوه

 اطع ةريقح نم لك صعخاو نيسمتلا اذه يف ريظع ناش هلاع نم
 يفربسلاو ةيانعلاو ةمحلا ديزج هبتاكشاب كب ىكذ دمحاو ناويدلا ليكو كلب

 هارجا اب هبتاكشاي ةرضحل ةفرمملا يوذ نم ريثك دبش دو هلاوحا ظبض
 لاعالا هذهبو تارخاتملا عمجو لاعالا عيمج شيتفتو تارادالا رصح نم

 لجرل | ىلعهترادا تايحا نالاو نيواودلا ةيقبك هتينازيمم دقين | ناويدلا نكما

 نا مظع هيف لمالاو اشأب يضرف ةداعس لمملا ىف عاملا لوطو ةقدلاب ريبشلا

 هتفلتسن اناو هباعتا ردقب لماع لك ًافاكي ناو ًابيترتو ًانسح ناويدلا دادزي

 يضبب ىقحلا اهيف طقس اهبلاغةكورتمةيضق فلا هب دجويهناف تامفارملا قب

 تيطعا تناك تاعفارما لق لاجر ريغ نيما# ديب ةيضق 0055

 ةيامسمخو ٠ ظفحلا تح يقابلاو اهنم ةرشعيف نوعفارتب مهو يعج
 نالاو ظفحلا تحت ىقابلاو او مهيدياب ناتئأم اهنم تان بابرا ديب ةسفق

 رثك أو ةياشلث اهنم ةيضقلا قاروا غلبت ينلا اياضقلل ةمجارت وا جرتم بواطم

 بجوملا انو رخآ ناويد لمع انمزل لغلل مزلي | ردقب نيمحرثم انرضدا اذاو

 ريك ددع نيينطولا نيماملا نم انيديا نيبو ةيبرع ةعفارملاو اياضفلا ةءجرتل
 ينامولا فاقوالا يماحم دهع ىلع اميار ناك لا اذه نا ىلع لضافالا نم

 اا بريا ااا

 5 101م وعم و و



 د +4

 امف رظنلاو هميظنتل ريدا ةداعس ةيانع تهجو اذاف نالا هيلع وهام رثكا

 ىلع اهنم مرد فرص نوففاولا طرشي مل ةيريخ ةحاصمب قيلاو قحاو ىلوأ وه
 يضقث لاعالا ةرورض نا من تايفقولاب !ررتم سيل ام اهريغ وا ةمجرت

 ىف نكلو هنيع ىلع ةظفاحلاو فوقوملا لالغتساو اهحاجن هيف يتلا قرطلا مازتلاب
 ةداعس لغم ىلع دعبي الو ماقملاب اهقيلاو قرطلا نسحاب كلذ ءارجا ناكمالا
 ةولصملا هذه نع موللا مفدو تتشم لك عمجو لاخ لك حالصا اشاب يضيف

 ةدعاسو ايلا اهتبانع ةهجومةيويدخلا ةرضحلاو فيكاههوجو رئاسنم ةبريخلا
 لأي ضراع لك نم ةرادالاو نايعالا ٍظفحو داريالا ومن هيف لمع لك ىلع
 نم اهيف متي اجب ءارقلا يبنت ةرابعب يريخلا عوضوملا اذهل دوعن نأ ىسعو أب
 حالصالاو نيسحتا

 26 ماسقالا ةحارج ىف مارملا غولب

 ذاتسا ظعاو يرصم حارج ربكأ مكحلا بيبطلا يساطنلا ملهلا فيلات
 ءازجا ةثالث همسق كب يرد لماكلا لضافلا ةيبطلا ةسردملا يف ةحارجل
 دقو هو عم ع ثلاثلأو ةئيص تت ينأثلاو ةفكت 21١51 ةئم لوالا ءايجلا

 وضع لك يف ةيحارجلا تايلمملاو ءاضعالا ميرشت ىلع هيف مالكلا طسب
 الفاح ًاباتك ءاجن ءابطالا لضفا تايلمعو نيحارجلا رهشا قرط هيف عمجو
 392 ةبردلا ةعمطظملا 78 هعط 3 دقو اناهذ ةطاحأو اظسإ هلثم هقبس أم

 با:كلا اذه ءادتقا ىلعمولعلا قاشعو ةحارجلاب قلعت ملل نموءابطالا لضافا
 ةلئاعلا رثام يف ةيردلا ةبخغلا باتكهعم عبط دقو ردقلا لولجلا سيفنلا

 ا ايي... - 171171 اتا ا سل ات نانا نانا 01/10: ادا تالا بت ورةاساننم اناا اان زري بسس جر اطو سهتسشاو إب. تار وسو ناةزانفط د جه نارتو يناس حس سجس اني
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 اذا يلع دمعت نيهوحرأا نم لك مم رأأ صن“ ىلإ "ل حشم ةءواعلا ةيدمحلا

 نوسوطو اش 00 1 8 مدفع © ؛بارولاو اشاد قيفوتواشأب هطد.هسو اثأب سأ.ع واشار ميهارباو

 ناسخ نءوسرحأأو و يناثلا 1١غ سابع يويدلاو اما ليعايسأ نيلفوفع هلأ اش 5

 مسرو ضرك ذ امل نيروك ذملا ىلا روصض» با:كلا يلح دقو اشا ١ ىلع دمدمو أش 5

 هع رحل 31 ةلئاعلا هذه بت لك 4ع ىعت ل ل س غل باك وهو م.ناوذ

 5 راتلا فئاطأو رايخالا عاطتمو

 دح ولع تبع

 باوحو لاوس

 باودلا املاط ريما رهزالا لضافا لدوعأ نم ةلمسالا هله تدرو

 يد 52 لك نع

 مكماع ذخا منم ضعبلا نا ريغ ءاملءأاو نءروا» ايملا عم دنع نسح مقو هَ

 0 اخ 1 اهذاد 0 باوملا ل م د ةنم ةايشا

 3 هلأ 59 00 نأ داك لب 5 الو 9 هلأ نواحي ا ةلطلا

 راغ اهو ينال 00 راغ ىلع م امد 0 2 نا 0 صاو> ن ب

 هي 9 نأ ىصقب 050 فرامملا 57 0 أ الا نودد رخ

 نحت مئلف 3 ٠ ثلاثلا٠ هروغ هاضري الو سم هب سب ال اذهو بناجالا

 وايت نا نوديرت منا ضعبلا مهغف نونمتمملا اونيبت لو ةنس لك يف ةذمالتلا

 ا
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 ةدام يف متاق مك عبارلا ١ دحا هاضري ال اذهو فراعملا ناويد ىلع مهنامتما

 ةزهشلا ةّئيه يف نوئعطت 3 ضعبلا مهفف ةسوسدم وا ةيبنجا اهنا نامتمالا

 هله نذدك ًاملاط اذه ميلا تمدق نايل جا ام هلك اذه نا ثرى و

 نطولاوةلملا كتمدخ و ةحلاصلا مكتين ناف الاو امنم ضمافلا نبيبتو قئاقملا

 يفاشلا باوجلانم هنودبت ام ىلع لففلا و دحا يلع اهركني ال

 الا هب درن 5 نوتملاو نارقلا يف بغارلا ناحتمأ انبلط أمأ « ذاتسالا »

 نيبو هنيب ارةرفيو مهتاكلم عستنا نإ رقلا مئانبا ظرفحت ة ىلع سانلا ثخ

 ناذ اهيلع ىوطنا يتلا يناعلاو هنم ماكحالا ذخ ام اوماعيلو نيقولخملا مالك

 ناف دارفالا مالك الو لب ةوبنلا مالك نوبو هنبب قرفيال نارقلا ظفحيال نم
 نارقلا ظفحيال لع بلاط ناك وذ لبق نم هرب 3 هم ه:كبال ناسنالا

 وا ان ارق تناك نا يردي ال هناف نارقلا نم تسيل ةرايع نع لجر "لا

 لالخالا نم اذه ىفو و فمصلا ميج ة ةع>ارم وا ةظفحلا لا ولالا نازق راغ

 انكر انمدخ دتآذ نارآلا ةظفح ن.ءانالقا اذا اننا ىلع ىتخي ال ام الا .

 مدعو نارقلا كرت الا انم ديري ال يبنجالا ناف ةيئيدلا ناكرالا نءام
 : لعتلا : قيرطل عطف ال هياء ؛ظفاحلاو هلخن> ىلع ثح انتر امعف هظفم ءانئعالا

 هنهذ يف مسنرت ىتح ةرما دعب ةرما فصلا يف هرركي نا هنكمي يبرعلا ريغو

 نا هنكمال كلذ دعب هيلع رم هول ثيم ين ارقلا لظنلا فرعيو تايالا روص

 ول سوسدملا لوبق ن نع اديعب نوكي اذهبو يبنجالا مالك أ نيبو هنبإ كفي

 ىرناننا نع الضف هعم فعصمالو ايف ةظندال ةيج يف فنلاك

 افراغ لفل اولا جا رخل ميك نم يرورضلا ,هءانبا نوظفحي لري ل ا ريغ
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 لتا نوكن فزنا يغبنيالو اهربغب اطيم ةديقملا م يتلا تاهكلاب

 نوتملا اءاو ٠ ةظفاشو ًاظنحو املعتو ًااعت مرتمدتم يف نمنو مهنم ةجرد

 اذاف نابل جاني أل ارعاذ قرفلا اندحوا ظفاح ريغو | مناد انما وأ اذاف

 أنا ىلع هبلط لاو هلو>د لبق اهظفح يف ديبتجا ابيف نحتو هلأ بااطلا ع

 سفن يف بحب 2 مماعتو نودأاو نارقلا ان يئاكب عن نااككم

 معاج خي زهس ةحايس ةؤجشمو ةيادر تدع كالذل ةئوقوملا ناكملا ىف وارهزالا

 يان فرامل ناويدب رهزالا قاملا اءاو ٠ ةاففحلا نمرثكنو فاوالا ىبغت

 نم لب ةضرالا لك ثاذ ىف نوضراغي نم انا لب هب لوقا الوكالذل حوأا

 الو ٌِي ردا : ءأأ ابءبي ال ةرادا تدم هعضو ىلء هنم سردتلا عن نواف

 ميلعتلا رشن ىلع فانوالا ةدعاسم ةءوكحلا نم تبلط انو هنايح يف ىهسن
 ه.ف أم مرجع فرمصلاو ةيريأاسرادملا ىف ةباطلا ميزودب هترئاد عاسنأو

 نا لوقب نمو فراعملا ةراصم ىف ال رهزالا ةرلصم يف ىس اذهو ةيافكلا

 اهالوتب .كرال ةضرع هو ةرادالاب ةةمطم نوكت نا را ةيئردلا سرادملا

 لكيف ينيدلا مهلا نا نع المضذ نيدلا ىلع ةظفاحلا نوري ال نموا يمنجا
 ةءايارسالاو ة:ىعسملا سنانكلاف هلا>رب لقتسم ةرادالا تاهج نع 0 ا

 لور كالذ موف 4 ىذلان ةلود لك يف ةيرادالا م امحالارئا نع ةلصفتم

 6 هناف ناعتمالا اماو ٠ لمأَدلا قد ةرابعأا طعب مو هأساو ءاطخأ انترابع

 ناقمال هتسردم ريغ ةسردم ىلا قدرف لك لقنتو ل م روض

 ةلئسم اءاو ٠ نيجرفتملاو ءاهلعلا نم هوعدي ندو رهزالا ماجا خي روضحب
 ديز يلا اهتبسن يح نم ال صث وح نم ةدا 4! هجوم نوطلاناف ناحنمالا دام
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 فرعاو همرتح او هلجا يذلا مهايلا ويش ةحامس نع ًالضف دارفالا نم ديبعوا

 ضعب ىف «:>ايسل اوذمتت نمت انأو فيك ماعلاو صاخلا هفرعي ١ لضفأ نم هل

 هلل رفغتسا نيماسملا 3 لايعا نم اف 2 وا هدلاو يف دلو نهطيفا سوردلا

 لب مرب عفتني كامل جرذتال ةوقع ناوغمالا ةقيرط نأ لوفاتاز امو ' هللا رفغتسا

 اننا ىلع بلطلا ءاهنا دعب ممامتلا ةحرد ىلا مودوو ةءاطلا نيب بابك ّى

 نيدلا ةأعد راطقالا ىف يف مث ءو نيينيدلا ءاسرلا ريثكت يف ىعست مل ىر

 هتاومتسا تقوس نحت«و هقح لااطلا ىظعي نا آلا دير: امو هل ًايلعت 7

 نيب مدقتتف هيلاةجاحلا دنع,يلعتلل الهوم وا ًاهامم هدلب ىلا فرصنيل ةداهشلا

 ناهتمالا ليسا اليهست ةقيرطلا هله رييغت يلطب ربكألا اننيش ةحامس يدب

 فيضاو :ةكربلاو ريا ةباصعل اريثكت اورُدك وا اولق نييغارا بلطلوبقو

 لاجر نم اونوكيل ءاهاملا وعدت كنا وهو هب انفوش لاوس نع ًاباوج كاذا

 5 ابنه رارغلا نوديرت يتلا ةسايسلا نا القذف اهلها نم اوسيل مهو ةساسلا

 يف ءاملءلا دوجوو ةسايسلا عورف نمتاتفالاو ءاضةلا ناف اهفاخ نوعست يتلا

 اتفتسالاو ةسايسلا وه روما وا رما ىف ةراشتسالل 'ارزولا وا باونلا سات

 قبب مف هسايسلاوه قوقحلاو تايانلاو تانيبلاو يواعدلاو راقعلا نع

 هب ءاهعلل قامت الام ةيويدخلا تاذلاو ةيبرحلاو ةيجرالا رظانب قاعتيام الا

 لمج وفو رخآ اهجو نيب رهزالا لضافالا ضعب داز دقو * هيلا عدن ماذهو

 لئاسملاو دئئاوفلا نم اهف ةبلطلا هبتكي امرشنا رهزالاب ةصاخ ةي4ع ةديرج

 يضتكبف نالا امأو داوملا كالت ءار>١ دنع هب سأرأل نسحهحو وهو ةيناعلا

 .دارمل ماظنلا متي ىتح مف ف مم ل امرشن مل 9 ةدوحوملا ةءساعلا ذنار 53 هماطلا



 كللخي

 لبق مهانبجا دق اننكلو مهربخ انغابي الو ممهاعن الزوضرتعم كانهناك ارو

 هوررث اماكو تاضارتعالا كالت مفدي ماظأ ف اوعرشإ نأ ءامأعلا ةداسأأ ىلعذ

 الف هيلع وهام ىلت رمألا كرت ناو: مان اهل ادءاختو موتياذعب ًانالعا» نشل

 ءاملعلا ةداسلا لجا يناو ايقع بلطلا نراك اذا باوجلاو لاوسال ةجاح

 5 مئاكربو مهرارسا نم انيلع داعاو مهب نهفنو ىلاعت هللا مهزعا

 سس >3 حمس

 قح ىلا عوجر

 لرع مهرابخا يف ةيعارزلا ةس ردملا ةذمالت ةرابع اندتك نا دعب

 ةديرجلا كلت ناانماءن ردصملا انيرحت نايصعلا ميلا تب ينلا ةددرجلا

 اهناف الاو هترشنف ةفثلا طورش هيف ترفوت نم ربخلا عامس ىلع تدمتعا

 اهدنع نم ارما يرتغت نا نم فرشاو بذك اهيلا يسني نا نم وزنا

 رابخالالقن يف ةقدلاو أهاوقا ميج ف قدصلاب تفصتاو تربتشا نا دعب

 نم بلطن رابخالاو ءاشنالا ملاع يف امماقم ولعو اهاضف نايبلو ةاقثلا نع

 نع لقنلا يف اهورذعيو ا!ملضف اوفرعي نا ةءارزلا ةسرد» ةذمالت ءاهبنلا
 لوقو قدص ناسلب ةمالا ةمدخب ةمئافلا  يبف الاو اهدقثعم يف ةقث
 نيقداصلا دو>و هارسإ نم الا ابتمدخ يف صالخالا املع ركشبالو َقَح

 مال ةمول مموق داشرا يف مهذخات ال نيذلا نيررحلا نم مريس يف

 ألا بح



 » اذن
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 مدنو ةفممت

 ؟كةعدو انأ تلو تعلةتسأو رابكلا ةعاجلا يف كسموانتف ثنا ٠ ح

 تنسحت تادساب انلاو>ا 5 تا ىرتاي عئادولا هددنع بيف ال نم .طيع

 كوجرا انع تكس ىتح «يش نبمزال ىقب ام تانبلا الاو اوبات ىراكسلا الاو ||

 ما اي كنايحو انا ٠ ن ٠ ةنايصلا ةيعمج نم كلاكسإ ةفاكم يناف ين.جت نا

 ىل» ةطبخ » لثلا يأر ىلع نامنالا نكإو كعكرتالو مكتيسنام فسوي
 ةدم لاجرلا عم مكتا مابا نكعم لكنا ينا اكف « دتولا ىلع ةطبخو لادنسلا
 دئاصق مييف يدنع نافذ ملع هللا بات يراكسلا اماو هبيصنب لك ذخايل

 فكرا لجال منويع ىلع لزننو مل مجرن نا دب الو ةريثك لئاسرو الاجزاو
 ينغلب ىتح :ا.لا هلق ناوسنلا ضع تماع يتلا رومالا نع اوء>..و اوشلخي

 لوا اذه ٠ م ٠ فسوي ما ايميحص اذها ةرمخلا نئرشي ءاسنلا ضعب نا

 لاجرلا لثم ركست ناوسن اندالب يف دجوي له بعصلا مالكلا اذ ايس

 ةرح نا نك ال هاف ك.لعبزك ربخلا اذه كغلب يذلا نانا 5

 ٠ ةؤعلا باح كنتو الا رمخلا برش دام نرا 5 سو رمخلا برشت

 يه ام اهنيقي الاو اهنيد فرعت الاو لع اهيف ىقبي ركست امل انه ةدحاولاو
 نبرشي :اسن كانه نا قدصتنا كايا ةليح لك ابيلع لخدت نونجلا لثم ىقبت

 نا ٍلعاامو يدنع نهرارسأو يلا نبت ايونحل حوراتابيبح ةلمج ين رمخلا
 برذت ال ةرملا نا اهريغو ةرهلا نيب قرفلا وه اركسم تبرش نهنمةدحاو
 599 ملط الو بارغالا لاجرلا سلاوم رضع الو شيشحلا الو رومحلا

 تراص هلك اذه تكرت اذاف قيرطلا يف الحا ؛كت الو اهزوج نذا ريغب ابعي
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 الو كنهذ نم ركفلا اذه كرتا ٠ لمفت ا ىلابت ال ىتلا ةرجافلا لثم

 سائلا ضعب نا ىنغاب انا ن٠ تالذتملا ءاسنلا ىفالا كلذ قدصن
 ىتح تا.اكلا نوفعب نبرضت 1 ءاسنلا هيف ركسو حرف هدنع ناك

 كلو رابخالا هذه لثم بذكا آل مر لاجرلا ىلع رهخلا شار عئو

 سورعلا ماما يشأ تارجافلا 5 نانبب رصملاضعبةداع ترج
 نونم لصمتث نبعم رمان يرشب و (تاينغملا )ملاوعلا مم نرض# مدإلا ف

 فيرش لجر ياف الاؤ سانلا ةلفس الا اهاعني ال ةفيفت ةداع و ةمي ف رومأ

 ابتالخا ندسفيف هسورع مامأ اياخيلا رضحتسا نا لبقي ضرعلا رهاط سفنلا

 انهللاو+ 0 رولا قي رطءاسنلا مياعت يف ىعسدق لجرل ا نوكي ,وتاوءدملاقالخاو

 اياغبلا ىاراذا يبنجالا ناف سانلا 1 هنعينا ىخبديا دج ةعببقةداعامنافسويما

 نءفر دقو نيراملا نماكي و سانال نوتنيز نيدبي و ناياتي نهو سورعلا ماما
 هذه ىلع نيب رصملا ءاسن نا نا ءايحلا هعنب اكعض نكمتتي نيشمو مفاربلا

 اهراخ انذلك ايلكو قيرالا قشيذاباكلا نم عيبا شردت اعرق ةروصلا

 ةيسوهان ماما نيفاكو نهأر يتاللا لدم هلكت ابنا نظي رهو بدالا نع

 هذه نم شابوالا اوعنيو كلذل اوه.::ب نافرشلاو ة ريفأ ىوذىلءذ سورعلا

 اذه نم تاريكسلا ءاسنلا ظعم نا مت انه نم ح ٠ ةمرهلل ةكناحلا ةداعلا

 الو انه تسيل هذهف جرفالل تادإقملا يره ةد>او تدجو ناو لي.ةلا

 انناف لاو اًدح ةردان هذهو ريغاا تاداع تعداو ا:ةفلاخ اهنال اهراع انقحلا

 ءاسذ نم انريغ ثدسفا ىنلا رووْلا هذه فرعنال تايرصملا «اسنلا رثاع»

 كلذنم هل نام ةنايصلل الو ةفمال مسا كانه قري مىتحابنبر شي يئاللا راطنالا
 رانا 5يتوصزلاوب "دباس يس جوج ادع ل0070 دعس دحم



 م
 | عت رمخلا تب رش اذان ربك الا ذاتسالا يه تببلا يف مالا فسوي ما اي « ن٠

 نم بهما سياو ٠ ًائاناو اًروكذ قالخالا داسف ىلع اوبشو دالوالا اهئم

 دي رن امو يبتشت امو ابكرتو كللذب اهجوز اع نم بما امئار.لا ةأرما برش

 نييقرشلا انسنج ءأنبا بيعن لب كلذ ىلع اودوعت نم انريغ ىلع بيعن نا
 ةيعمج ءاضعا ىلع ياست نا كوجراذ تويبلا مهلع دسفت قالخاب مفاخت
 هيف نرظنما كيلا همدقاس ةيعمجلا ريسل انوناق نكل تعضو دقو ةنايصلا

 لك لوبق يف لاجرلا تايعمج لغم نكت ال نانكو جرا امنا نكئاراب هنررقأو
 الثل اهتاداعو اهعايطو اهتالخا ىف ثحبريغ نم نكعم لوخدلا تبلط نم
 يورتلا مدعب نكامالا نم ريشك ين لاجراا ثايعمجتدسف امةيعمجلا دسفت

 ؤ نا تدلي م 3 هليل > ءىدايم ىلع هل نويقرشلا ءاق لمع 1 ءاضعالا ءاقتنايف

 نيدعو تاديسال ىئارا>ا ىنليو ةلفسلاوءاغوغلاب ةيعمجلا طقستو يهذي
 نادت ا دا نا تانبلاو نيسلا مزلي امةءاتك يف لس درك عأس يناب

 ةرهثلاو ٠ ةسردملاو ٠ ىدملا

 ابعيضا ىلع كت سوابتم لك نم لوالاددعلا ردصنوي رصماهررحية بلع دئارج

 ىلاءتهللاةاث نا ينالا ددعلا يفابي ررعم ل ضفو اهرودصتاقواو اهكارتشا ميقو
 راذتعا

 ةنالا دادعا الورشنانلحا هلوطلوةعباسلا هتساجل ةبرعلا ةغللا عمتجتررقلا ءاج

 لضفلا ردو ةيدقنلا مالتسأ ل6 مما لري لوصولا و

: 
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 ةطسوبلا, كاراشالا مق اواسري نأ طويسا قوف نيكرتشملا نم وجرملا

 6*3 مدن هللادبع ولي



 اى 1 و

 ىلوالا ةنسلا نم نورشعلاو نمانلا زج
 ١٠7١5 ةنس ربشما ؟5؟وا* ٠١ ةنس نايعش ١ ٠انالثلا موي

 *١895 ةنس رياربف 58 قفاوملا

 هلاحرو هثانأو اشأ ىلع للي موخر أ ى نامت ةويل وأ

 ءابرغلا نم : أف قفز ركسم لذو اع ع درأو لك نا روع تناك ر ىا

 ني همك لوأ و ايمراجا ىلواو امراداب قحأو امتندم ىلع رذفأ هنأ ىعذب

 ماكحاو حالصالا قرط نوردتالو مكلايعاب ما ايقلإ الها متسل نيب رصملا اهب

 موأعلا هضاع ف دولوم نا توون ىرصم 1 تقلق 01 و مااخنلا

 سمالاب ةيلع ناك افرك اذهب ىرصملا عومجما لجأ اذإؤ لد لا ت اسامسلاو

 5 حالا ىىوص ىوات راكف هلا قرط ةءلع تاولت دقو ' موبيل 4لاراص أمو أم

 تايعف أو ارودىلعأ عه ”ىش قيطنب هي يوصل حالا هنأ مهم اهئولتو

 59 3 هر ردم ا رغل ةميسكل ا راكفالال ب و ارجل ىلا ء؛ارح ثمزتلا دقو

 1 رو ينال نرقلا كردا نم سأنلا ينو حالصالا ن رم ة.عدت م و لاعالا

 نيذلا نأ ناس | مهند ' لاجرلا نم 8 مأق ن م فرعو لاعالا ن "م 4 ثاأك

 نيضاملا 1 نالو ميثم لوح دقو ةرضاخلا لاخلا الا أو رب و اريخا ١ اوأشن
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 أم نأ نيبرضملا ءىشأت ْنَظ اعرف ةردحالا دارج تاوص أو ةءنحالا موجات

 فراءملا رشنو 0 مظنتو نءواودلا نيودت ند نال رصم هيلع

 بيترتو روسجلاو رطانقلاو عرتلا لمعو ماسقالاو تايريدملا بيترتو عئانصلاو

 رصم ةيندم "9 هياع ليلد ال دساف نظوهو ىنجا لمع وه امنا سلاجلا

 يديا ىلع هساسا عضو دقو ةيولعلا ةيدمحلا ةلئاعلا 0107 رثا اهناب يدانت

 بنل بنج نم اباقثم اشاب ىلع دمحم موحرملا اهيلايل روس مايا يف نيينطولا

 يف ركشب 5 وهو الا سفن س نع ال نا داك ىتح ربديور دقي ف

 هي ةيحاتتفا ةلاقم يف لءج لصف ؛ ةب أت 5 انل مدقتو ' رصم نأوُس نم عنا

 ءءالرع 000 ِق نا دير) نالاو انتديرج نم يناثلا ددعلا

 راكفال اريبظتو نييرصملا رشاعم انيلع اهتمعن سجاوب ًامايق نايبلاو ليصفتلا

 نع دالبلا مظنت ةيسا تبلس بارع و سذاكالا راذقا نم نابشلا

 ىالا دغرالو اناتمو اًروز جال اب:ةطأو نيينطولاوةيكلا ةلئاعلا هذه
 نابشلا ضعب هيف عقو ايف عقي ال ىتح هئاب ١ دجيو هتاداس لضف ةفرعم ىلا
 لا تايم ولا قالتخاو باد كلا لوق فرخ, ر ب

 قئاقحلا ةلباةم ؛ىراقلا ىلع لهس اهسسأتب نيئاقلاو لاعالا تايهام انيب اذ

 4 او داشرالاو ممصنلا لاق يف ةغوسملا ةبذاكلا لاوقالاب ةدهاشملا 5
 ازم ميعنمت الف ميتا او ميارمأ باعتا ةيجتن وه امنا هيف هام نا نويرصملا
 8 مئازعلا دقعو لمعلاو دجلاب تاف ام عاجرتسا فاخ ىعسلا نم يبنجالا
 ةيس رييااوريسلا فيسرت اه ىلع مهسانجاو مهفناو ام قاذتاب راثالا هذه ظفح

 صالخالاب ابوروأ يديا نيب روبظلاو مىئأفعض نم نيئطخن | طخ كرادت

| 
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 اسي ام نيسحتل ٠ رجألا لاوقا فيبزتو انعم اهقئالع ىلع ةظفاحلاو لمعلا يف
 ىلوملا يدي نيب ,هو اصوصخ ٠ لاععالا نم مهب طاني اهو تارادالا نم مهبلا
 نم هنأ اال ناك ام ةداعا ىف يعاسلا مم دقلو ماصم ىلع رويغلا سابعلا

 يثالتلاو فعضلا نم ا اظفحو ل د الا اًذاقنا ةريساأو ربسلا
 قيفحتو كاما كلط دملا هيعانم ةنالا نبك ناب قيقح اذه لثم ريماو

 فرشلاو دهللا تامجوم نع دعاقتلاو شيطلاو روومتلاب : مزعل او مزحلاب هلاوقا
 لوقف ءالكلا ادب اذه نمو

 رصم ىلا لوالا دهعلايف يملاوأا لسرت تناك ةينسلا ة:طلسلا نأ مولعم

 ةب روص رصم يف هتفيظو ثتناكو هريغ أبو لزعي مث نيتتسلاو ةنسلا ميقيف
 موسأر اي [ةهكص نب رشعوةعب را اوناكو قجا:ملا مه ماكحالا ىلع نيضباتلا ناف
 ىعسل رومام يلاولا عم نيعي نادكو مهفرصت تحب الهاو دالملاو و مهنم نانا

 ةموكملا نم طعت يتلا قاروالاو تادخسلاو طيساقتلا متخ هيلع رادرتفدلا
 يخانلارمالا وه يمجانزورااو ةمانزورلا ىلا درتتناك لاومالاو دالبلا لهال
 نومزتلب اوناك ةاضقلاو ةناسرتلا ناويد هل لاقي ناويد كانهو تافورصملا يف
 لاوءالا بهن ىلع مهدعاسي اب نومكحيث يلصالا ءاضقلا مزتلم نم دالبلا

 ساثلا نكتعيف ١ هيلا ليغااو هل دحال ام موسرأاو ةوشرلا نم نوذخأبو

 امنوعرزيو اهيل نولزتيف ضرالا :رع فرصتي ىت> دالبلاو ىرَلا يف
 الو مدعلا يِلظ يف فرأعملاو اهريغو رصم نيب ةعظقنم ةيرادتلا تالصاوملاو

 ىلاغو ةليلق دوقنلاو ةمالا ىلع ةةطلستم ةيمالاو رينملا رهزالا ريغ ةسردم
 ناتكلاو نظقلا لزغنع ديزتال ةعنصلاو نابلالاو نايضالاو بوبحلاب لماعتلا
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 دالبلا يف ام يرصمل عالف ايلك ًاعاطقنا ةعظقنم ةيلودلارابخالاو ابا ثهجسنو

 قحانصلا للم ردصت رماوالاو ٠ ىرخا ةكلم نع الضن هل ةرواهلا

 بلطف الابر نانا عفدت تناك ادلب نأ اهنم فرعا ٠ هنوريام يسم

 اندلب نا هل لاقورصمب قونصلا ىلا هجوتف ةضف نيرشع ابفالح نم اهخيت
 اوملطو دليلاب أو اماوث طغ ونرالا نم ةعامج هعملسرافلاير ةئام عفدت نا انكم

 توبي اومهثي نا قالحلا مهرماف مهتردق مدع اورهظاف لاير ةئام اوخباشم نم

 اريكو الابر تسرأو 6 غلب دوقتلاو ىلحلا نم اهيف ام اوعمجو اولعفف دلبلا

 نيعبرالا ىلا نيثالثلا نس نم الجر نيعب را مع هرمأ ردصف قيئصلل

 ةيهمخلا نوناق داوم نم ةدام هذهف اولعفف نيرشع حذو منم نيرشع قئشو

 نوطظاسي اوناك ام اريثكو ٠ هولةف يملاولا ىلع قجانصلا ماق اورو ٠ ةلاهجلاو

 مفعم ناكو ملل هنوطعي اماودجي مو ويس اويلط اذا اهيهنل ةمكاعلا ىلعدنجلا

 طاستلو هتحاح رادقم ال عرزب ال حالفلا نول ةءارزلا نم لاذ نايظالا |

 هوحرملا ءا> اماف ٠ بصمخلا ةئس مبعورز ببنب ندحالفؤلا ىلع قحانصلا

 نإبو جيرفالاو ابلهأ نيب رصب تعفو يلا بورحلا نا ىارو اشاب يلع دمحم

 زاجحلاو نادوسلاو ةروم يف تعقو يتلا بورحلاو هنيبو منمبو ةالولاو زغلا |

 عناصملا تفقوأو عرازملا تلطعو دالبلا ةورث تبهذا دق ماشلاو نج و

 قارعلاو ماشلاو برغملاو زاجحلا يللا اباها 4 ريثك رجاهف ىرقلا تبرخو |
 ا اترتوةمدخلا مدعب يض يضارالا تدسفو هيف نكاس ال اهنم ريك مبصاو لوطانالاو

 حالمالا نم سأ ةلاح يف رصمتراصو لبنلا هايم ماهيلاةلومحلا شئاشمل |
 برعلا نم ًاةيرفو ةيلاروملاو طاينرالاو سكرجلاو كرثأا نم اًريثك هيلا عمجت |



 دي < 2ا/

 برفو ةيرصم ةدحاو ةما عومجما ريصو مهنايدا فالةخا ىلع نيب رصملاو

 لاعالا ريبدت مويلا ضوفو هروما ين مهبرواشو هيلا لاعالا ىلع نييردملا
 هدارمتسأو ,رعم راكفالا ةلدابعو اهحالصاو دالبلا ميظنتملا ملودو يف ةمغر

 نيلهالا ةماك عمجو ةايللا لاعالا بيترتو ةسايسلا طب نمنح مهئأرا نم
 لاح ىلا دالبلا لاح تاو هيلا مهرومأ ف عوجرلاو هلع داّعالا ىلع

 لمعلا نم هب ادب ام لواو عفنالا ىلا عفانلاو نسحالا ىلا نسحلا نم حاجتللمدقنت
 ةد ريدم ىلا اب ونجح افلح يدأو نم دثمي لوالا ٠ ميلاقا ةثالث دالنلا مسق هنا

 فلا رشع ىنثا هل بترو اشاب مههاربا هدلو ةرادا تحت هلعجو ًالامش اينما

 ةرادا تح هلعجو مووفلا هعبتيو ةزيجا ىلا اينملا نم ٍناثلاو ' ب وذس سيك

 بور اشاب ميهاربأ هجوت الو ًايوخس سيك ةئائاُم هل بترو رهاط اشاب دما

 ثلاثلاو ٠ هلك ىلبقلا هجولا كب راصف لوالا مسقلا هيلع ليحا ةي زاحملا

 ةرادا تح اهاعجو ةزيجلا نم بكرت ىلوالا تايريدم عبرأ مسق دقو يرعبلا
 ةيب رغأا ةيناثلاو ٠ سيك ةئاماك هل بترو نيناشين يبابريبشلا كب نسح

 ابلعجو ةليقدلا ةنانلاو والا اشان سابع هديفح ةرادا تد اهلعجو

 ةعبارلاو ٠ سيك ةئامام هل بترو يل هلوقلا يدنذا نسح ةرادا ثحت
 هاربا ادختك كب دمحم ةرادا تحت هلعجو تاليمظلا يداوو ةيقرشلا

 كب نمحرلادبع ةرادا تحت اهرلعجو ةيلهفدلا ىلا ةبقرشلا مض مع نكي اشاب
 ليقرصم تناكو دما هجوقلل ميفطا يق رش ةرادا لعحو لصالا ىلتبقلا

 اروماممسق لكل لعجو اماسقا تايريدملا مسعد ريدمةرشع سمخ مسقتلا اذه
 تحت طاطخالا عومجيو رومام هل طخ لك طاطخا ىلا مسقني مسقلاو
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 خايشا هعم ةدمح دلب لكل لعجو ٠ ةيريدمال عبات وهو مسقلا رظان ةرادا

 اذهاشةيرق لكب لءجو : دلبلا وا ةيرقلا هيلع نوكت ام بسحب نوررقم
 بترو اباغفلا ضعب لصفو قالطلاو جاوزلا دقعل (نالا نوذاملا وهو )

 نوم ابناج دلب لكل كرتو اهطبضو نابطالا ميسم اياوخ دلب لك يف
 جوعسل ااذه لمجن فياضع اهب دلب لك نال كلذو جوعسملا هايس نايطالا

 لوحو (ةيلاما)لاومالا ةنازخ ستر177 ةنس ينوهلامكرتو فايضالا ىرقل

 الا ةمانزورلل قبب لو اهنم تاهجل فرصلا لمجو ةموكحلا تاداريا اهيلا

 تاهجلاو فاقوالا تابترمو زاححلاو ءاماعلا تاينرمو تامازنلالا ةدئاف

 ةحاسملا عجرم هلعحو من1 فتراويد بتر 1؟** ةنس ىفو ٠ ةيريخلا

 ماقف ىطبقلا يلاغ عملا ةسار تحت لاومالا ليصحتو نايظالا ىلكتو

 ًااطيغو ًاضايح اهعسقو نايطالا ميمج عتصو مايق نسحا هبيترتو هميظنتب

 ناويدىلع زعامم دالبلا ةفرايصديبت افلكم امل لعجو رتافد يف اهرصحو

 59 اريغكو نييريدملا عمج ١١5 ةنس يفو ٠ هيف هب راجي نا ميراتلا

 يف ةئف ربكأ لعجو ةيروشعلاو ةيجارخلا نايطالا لاوما طب رو نايعالا

 نوعبرا ةيبرض ظظعاف ةضف نوعست لايرلاو الير رشع ةيناك اهتبيرض

 هتيعب اقدام ةنواعملا ناويد لمه نيواودلا بتر مم شرف فصنو اشرف
 ةئاماع هل بترو كلذ دعب اشاب ىلا قرت يذلا كب يماس ةسار تحت

 نيواودلا نم ضرعي ام لك يف رظنلا هصئاصخ لمجو ًايونس سيك
 تيسوبدخلا ناويدلا يتر 1١55 ةنس ينو ٠ تاهجلا رئاسو تايريدملاو

 يدنفا بيبح ع هدععب أشاب في رش ع يلغوا طظال كب ديم عل تدع
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 عيمج هيلع صرع ناكو 1 ةنايسو فاللا ةذ الز ةيسدلر بتئأر لعجو

 ةتر هِي ناكف هنلع منو ةيضرعي لضانتلا قا قس داللا لايغا

 هنن دملاغشا رظناب ىذلا قو اشيا ة.ناقهلاولب ةحراخلاو ةلخادلا يناويد

 وهو ةنواعملا ناوي نم هيلا ردصت رماوالاوةظفاحملاو ةظباضلا لدب ةرهاقلا

 لاحاوةسورحلا لاغشا ناويد ًاشنا 1١41 ةنس ىفو ٠ هنوش لكب هبطاخي

 ةولصمو ( ةلوخدلا) فانصالا لئاكوو غبادملاو دواحلا ةدملصم هيلع

 . ةدرفلا نا ذو تاعءيدملا ناويدو لالغلا ناوشاو ( ديدحلا لمه ) هنا

 ناطيتسالاوةراوقللرصم ىلا ىناجالا دراوت رثكو ةموكحلا قاطن مسن الو

 ةراوتلا هي ناكو كب ص وعب ةرادا 0 كلي ةمحراملا ناويد أمنا

 فو ةحراخلا ىلع اهأباعر اءاضق صرعت لصانقلا تراصف كاذ لبق

 ناويد اشنا مث - لضانقلا هب نلعت كلا رودصبو ةنواعملا ناويد رباخت ١ | : ِ ١

 دعب ىلغوا ظال كب ديم هيلع س أرو ةيداهجلا ناويد هايمو ةيركسعلا

 ةئنس طانرالا كب دومحم هلدب كراع 3 ادنتكلا ناويد نع هلصف

 اسلم هيف بتر م 52306 ةئاتدو فالا ةثالث بتارب 5*

 و هبتارب كب اش دمحا هيك نيع ع لاعالا ليهستل 5 ركع

 اشاب راص يذلا كب ديشروخ هنع اليكو هل ماقا زاهحلا برحل رفاس
 ةيدابجلا ناويدل ةعبات ةناخ سدنهلا تناكو زسقمربب بقلملا نِعأأ برح دعب

 مفادملا ةشروو ةيبرحلا سرادملا اضيأ هب قحلاو ىنيعلا رصقب تناك مايا

 سشروو دورإبلا جارختسا لماعمو ةناخدورابلاو ةحلسالا نزاختو ةحلسالا شروو
 هلالي جوج

 ماا وس سوو
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 صوصن# رظا هذه نم ةحلصم لكل نيغ دقو قالوب ةعبطمو خوجلا لمع

 ناويدلا اذه سيئر ضوفو ةيداجلا ناويد ىلا هتحاصم نواش عيمج ضرعي
 ناكو ٠ ةئاعما ناوبدل اهقوف امن ضرعي مث يشابزويلا ةفيظو ىلا يقرب نا
 نم هجراخو رطقلا لخاد ركاسعلا تالقنتو نوصحلاو تاماكحتسالا مياس

 ينو ٠ اهذيفنت رشابي ناويدلاو سماوالا ردصي وهف يويدخلا صئاصخ
 رظانب ريبشلا يدنفا دومحم ةسار ثح ( ةيلاملا ) ةنازخلا ستر ١١147 ةنس

 ةسردم ابب قحلاو ابوس سيك ةياتسو فالا ةثالث هل سترو تاعيبلا

 ندو #9 ىلا اهنم ةمجرتلاو ةيكرتلا ةغللا اهيف عب ناك يتلا ةناخردلا
 عيمج ن هلام اسكر اكو لوررلا اغا يناس اهلنيعت مغ اهيلا ةيبرعلا

 تدبو تابترملاو دالباا ةفرايص هترادا تحتو تافورصملاو تادار.الا نود

 يغاوملاو هلاسملاو رهاظلا زبختو راليكلاو ةعتمالا ةنازخو ةناخ برضلاو للملا

 لاصمو ( مازتلالا حلاصم) تاعاطقالاو نئانجلاو ةمانز ورلاو لمحلاو لفاوقلاو
 ناويدلل مزاي ام ءارشل تناك ىتلا ) يجعبابملا ةعاقو نادوسلاو زابتحااو ماشلا رب
 ةنواعملا ناويد باسحلا مدقي روهش ةثالث لك ينو (هنع ىنغتسا ام عيبو

 يىلريتساملا اشاب نسح ةسائر تحت ةيناقحلا سلجم يمتر ١20 ةنس يفو

 عج ةعارزلا لاعاو نيواولا عبج نوثوش ينرظنلا هصئاصخ تنكر
 ناويدو كلافخلا ستر ١551١ ةئس فو ' تامجملا ىف مئار ١ ذخأل نيريدملا

 ةيمومعلا ةنازؤلاو ةيناقحلاو مومعلا شيتفت ناويدو تاقب 6 راقلا اوبدو فاتوالا

 هينبالا سيئر لعجو ةينبالا ناويدو ةناسرتلا ناويدو ةسورحلا لاغشا ناويدو

 لعجو سرادملا ناويد بتر ١؟0؟ ةنس يفو ٠ لوالا اشاب سابع موحرملا



 يد

 ءامغإ عيمجيفةسدنملا لاعاو : ةيئانبلا لاعالا يفر ظنلاهب قحلاو ةسدنهلا مالقاهيف

 تحت هلعج مث اسنارف نم هروضح لاح كب رائخم ةس ار تحت هلعجو رظنلا
 3 رماهامجو كلب , تولفةس ار تحت ىطلا ةروشم بتر م' اثاب هدا ةسار

 تايلاتيسا بترو (هينالديص)ةيئازجاو نيحارجو ءابطانيب امءاضعأ ةسمح نم

 نمز يف ينالديصو ءاكح ةعبرا هنهت يشاب مكحيالا لكل لعجو تايالالا
 نم يكرم يالآلا ناكو ةطروا لكك حارجو ميكح ازي برحلا نمز يفو ليسلا
 (ىنشتسم) هيلاتبسا ةيردنكساو ةرهاقلا نم لك يف منو يوسع فالاةعب را

 يف راظدلل نيسدنبمو ةححصلا رما ىفرظنلا تاب ريددملا يف ءابطا بترو يم اهالا ىضرمل

 لك يفو اسدنبم شاب ةيريدم لك يف لعجو مظنتلاو ةيريمالا ينابملاو يرلا
 هعم سيئر شفت لكلز ةسدنملا شيتافتل ةمبأات هتراداو اسدنبم مسق

 تايلمعلا لوادج نوررحي ماسقالا وسدنب+ ناكف نوماسرو ةرتكو نونواعم
 هقيدصت دعبو اهيف رظنيو لوادجلا عمجي وهو سد.نبمشابلا نوردخيو

 ناويدلل اهضرعي ماربالاو ضقنلا نم مزلي ام هئارجا دعبو شيتفتلل اهضرعي
 فترناوقلا اذ نودو سلاولا بتر مث هؤارجا عبتي اع هرما ردصي وهو

 تاماكحمت-الا نم اهيفرثك اف روغثلاب ىنتعاو تابوقعلاو ماكحالا ىلع ةإهتشم
 زباخلاو تايفشتسملاو ركاسعلا تاقالشفو عالقلاو نوصحلاو ةيركسعلا
 ارحبو ةداعسلا يديأ ىلع ار , (ةطسوبلا )ديربلا تر 3 نيحاوطظلاو

 هنأت تناك رس تابع عيمج يف تاراشالا بترو ليخلا نفسو بك ارم

 يه ىتتلا ةعار زلا حبالصا يب ف يمسلا هه ربك !ناكو تفو برقا ين رابخالا

 عرتل لاعاب نيفلككا نيمدضتسملا نع لفغي ال ناك دالبلا ةورثردصم

 فو
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 ىنح هتريسو هلم“ يف «يسملاو مو:ه لءملا باذع لمب. الورطانقلاو روسجلاو
 ء اوءوث اذهبو هساوم ن٠ برقل' يف ةبغراأو هنم ةبهرااب مبولق تاآلعما

 ارناف ةيسفنلا تاذللاب_متمتلا ىلا له الو ةحارلا بحي ال نم موهش لاعالا

 لاجر نرا ثيحو ٠ سيلا نع الضف ودعلا هوكي الام لاعالا ن

 يراا ةوملصم ىف نوب: ةلَدلا ةدنحالا ةلودال نيءيشت لا رض لا تقولا

 ٠١ لاعالا نم يناجالا لامال نووسندو هب حدمت ام نس>| نم اهنودعيو

 ةيرمصأ ةلصملا هذه نوسسؤملا مه ميناوا الشم ىلع نيبرصلا ر ان د
 لاجرلا لاعا يف نوثدث هما ال نيذلا خويشلاو 8 رأت وأ ارهد ل ن ,دلا نا_شلاو

 دئارج هيرطن يذلا يبنجالاب .نروحدمت* نيلملا لاوفا لوح نورئالط
 نويرصملا هب ادب ٠١ لو١٠ لوق:ذ ةيلصملا هذهىفلوقلا عسون نا انزل : ءارجألا

 اولصفيأ رصم يف م راه مايا بناجالا همطق يذلا ريقو عطقم 1

 تقو مهبك ارا انيمو مل ةايلم نوكي ىتح ةيرصملا رايدلا نع ةيردنكسا رفث
 قاخ هببس كلهو ةردجبلا ةيريدم دالب نم تاّئم مطفلا اذهب قرغف برحلا

 ضرأ لك يف ةينحالا مسالا ةداع كالتون.دادفلا نمفولا هب دسفو ريثك

 # هد قيرط ف هالبلا ريمدتو د يوما بار
 سا ه

 ثو سوفنلا قاهزاب ىلا: ال اهتا>د

 اذب, يوب دخلا لغتش اف ٠ ةليواار رد دصقملا نأ ىرت ين اهد.صقم ىلا اذطوصو

 يذلا ة.نوعرفلا دس ىلا لقتنا م اًرييكارشدالبلا نعمفدو هنقثا ىتحدسلا
 ىلا لوح تناكق ةرشاا رمي هامم نأف قيرشتلانمةيبرغلاو هيلبقدلا هب كصلخ

 ةماسجلا ينريقوب دس يواسي دسلا اذه ناكو ةينوءرفلا ةطساوب يبرغلا رمل

 ؤ

 ل
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 ةلزنملا ةريمب هايم ديزتف ءاونالا ةدش دنع ملا رميا «1ءاهنم لخدي ناك ين

 ةابقدلا ن وه ردع :؟ ىرق تا رخ ناشيثلا اذب.وأا1 ةروالا ىفارالا 5

 اهونكسفاو أوداع مشرف ىلع ع ا نامضض.ف سائلا ٠ ماو هيدا 1 ألو

 خالاون الا لاعاب قرا ام لك سر ىذا ل معلأو ٠ داليلا ت

 0 :أ راع هيف 4 اجيال ابو ليج اركذ اب يلع دمع مورد ديو

 ىلاو يبرغلا ريتا ن ,4 كمر ىلا ناوسا نم هردم ه.ئطاش ؟, دابا 2 ف روسو

 رمل نم 05 ناملر أ روسجلا كات نيل غلب دقو يقرشلا أ نم طاهد

 يتلا ةيابقلاو ةيرعجا تايريدملا ةيلخاد يف روسجلاو عرتلا ءاشناو ٠ بكم

 روع كالذو تكلا رآملا نم انودأم نو. ةد و:دسأأ اا طسو:م غلب

 لمعلا اذه ىف ىلاعت هللا همحر فرص دقو اهروسح فدرو ةعدقلا عرألا ريبطت

 لاعالا هله ىف لغنش ناكو ١٠١١9 ةئس نم ة ادةمم ةزس ةرشع عست قاذلا

 هاو شاسيلا ةيبقادا مسقنت ىلبفلا ؟يرجيلا هجوا نا كو ٠ سفن فل اةئاممالل

 ةصوصغم عرت نم هناضيف تنو ليتلا ءاز «ىلتقث ةءرظع روسج اهب طيخت

 تاريجلا ىلا ةلصوم فراصمب اهنع هايملا وفرص عرزاا تقو ءاج اذاف
 راقوب هراوبو ةيدعأأ هرادجو طود رم هروب 8 فرصت كاك ةريصأا ةيريدم

 ةياهقدلاو ةيقرشلاو سارإلا ةريحجم ىف فرصت تناك ةيبرغلاو وكدا ةرزتو

 ةدحاو ةريجب !ناك ناضيفلا ثقو داليلا ا ةزنل ةراحب ىف ناسا

 ١ ؟ ل هع نوءةالاو ( ةلدلا ( مين أو نامت م 4ع ف تدهن“ أم

 رفح ةيفاك اهدجيمل الو ىقاوسلا لمعو رابالار حب كالذ لبق رما دناكو
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 نمز ةفداصمل اهريبطت يف ديدش بعت لاعلل لصحي ناكو ةيفيصلا عرتلا
 يويدخلا ةمه ني مل كلذ نكلو ريثك قلخ ريبظتلا ىف تام ابرو ءاعشلا
 عرتلا هذه بمكم غلب دقو ةعفنملا يظعلا لمعلا اذه ىف دجلاو رارقسالا نع

 تابمالا عرتلا دع غلب و٠ نيبالم ةرشعو ةبعكملا راتمالا نم نويلم نام

 اهوط غلي ةعرت نيرشعو ةعبراو نيتئام يرمبلا هجولا يف ةيفيصلاو ةيلينلا
 نيعبرأو ةسمخ وحن عرألا هذه تاغش دقو رتموليك ةئادو فالا ةعبرا

 ةعب راو ةئائلثو فلا عرتلا هذهنملينلاو يفيصلا عملا بكمونادف فلا
 عرتلا هذه عورف ريغ هلك اذهو ٠ ٠ ةبعكملا راتمالا ,ىرم ًانويلم نوعبراو

 هيريدم عرت عورف ثطبض دقو ةيصوصخلا عرتلاو يقاسملاو عورفلا عورفو
 ةيرجما تايرئدملا ىتاب اهيلع انسق اذاف ةينامو ةئاثلث تدجوف ةريمبلا

 يحاونلا مامز يف ةلخادلا ىتاسملا ريغ ةعرتةئثاعبسو نوفلا نما هد دع برق

 ىلا ةليمد.ىلا تابمالا هعرت ددع غلب 17 يلبقلا اما يرحبلا هجونأ يف اذه

 لغشت رثم وايك نورشعو نانثاو ةئامو نافلا اهلوط ةعرت نيعبسو ةئس نالا

 ند ًانويلم نونامو ةئاثلث ابيمكمو نادف فلا رشع لي وك ضرالا نم

 نافلا اهوط ا رسج نورشعو ةسو ةئام ةريبكلا روسجلا ددعو ٠ ةبنكملا راتمألا

 ردق لغتشتراتمالا نم انويلم نوتسو ةئام اهبعكمو رتموايك نوعبراو ةسمخو

 انعمج اذاف ٠ ددعلا ةريغكلا ةريغصلا روسجلا ريغ ذهو ًابيرقث رتلا ضرا

 نيعبسو هسمخ ول غشت ةبلصالا روسجلاو تاهمالاعرتلا اندجو ميلاقالا لامعا

 ضرالا نم لوغشملا غلب ككسلاو عورفلاردقلا اذهل انفضا اذاف نادف فلا
 مأيأ هارحم يف لينلا هلغشإ ام يفلت ردق كلذو نادف فلا نياعبسو ةئاموهت
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 اذاو ٠ اميرقل نادف فلا نورشعو ةثالثو ناتئام هل ردقملا ناف ناضنفلا

 ةعبسو ةئاهبسو فالا ةيناث اهوط غلب | دحاو أظخ روسجلاو عرتلا هذه اناعج

 ديه الوب نينامو ةعبراو ”ةئافامثو فلا وحن كلذ سككمو رتموايك نيعبسو

 ىرج نيبو اشار يلع دمع اهلمع يتلا عرتلا نوب انراق اذاف ٠ ةصكملا راتمالا

 لبنلالوطناف اين رقث نيثلثو ةرمهردق اهاند>و هيصم ىلا هعبنم نم ليلا

 م ٠ رتموايك ةئامو فالا ةسمخ يا اعرف نوعبسو ةسمخو ناتثامو فلا

 ةعارزلا اهم دادزت ةفيرط يف ابروا .درم هيلع نيدفاولاو هلاجرركاذي ذخا

 ملرصم لخد !1 تربانوب نويلبان نا هل ليقف فلتلا نم اهعرتن ماتو ةيفيصلا
 ىلع ةيناثلاو طابمد رحب ىلع اهادحا نوترطنق ءانب نم عفنا ةعارزلا نيس

 || بسحب يرحبلا هجولا يضارا ىلع ابعي زوتو قي رات |نمز هايملا زجحل ديشر رحب
 أ ةي ,ويلقلاو ةيقرشلا يضارالحابر تاحاير ةثالث لمعوةي ريدم لك جابتحا
 اذههحأف رد .ةنيدمو ةريجبأ حاب رو ةيبرغلاو ةيفونمللح اير روةيلهفدلاو

 || ىلع ناكواشاب نانيلب اريخا ىمست يذل ايواسرفلايدنفا نانيلرضح اويأرلا

 || ةمزاللا طئاسولا ذافتاب ركسع رس ىلا هرماردصاو ةيلبقلا دالبلاةسدنم |

 || ءاهبنلا لاجرلاو نيسدنجلا نم سلجم نيعف 10٠ ةنس لمعلا اذه -
 سار يف لينلا نع اًديعب رطانقلا لمع ىلع مبلغا يأررقو لحلا باختنال |

 أ| ن. نيرومأللا رابك ن نيعو ةلعنلا راضحاب رمالا ردصو نيب ري ةريرزج

 منيو تال أو ريجو ةرمحو باشخاو رابحا نم تايملا ترضح اونورشابب |

 || هلمع اوباعو يويدخلا دنع اشاب نانيلب نيفظوملا رايك ضعب ىعس لمعلا يف (|

 | نانيل نيعتو ٠50 ةنس دالبلا ىلع تاودالاو تايملا تعزوو لمتلا لطبف |
0 



 *يد
 كلذ دعب رضح مم ٠ سرادملا ناويد يف ةسدنملا مالقا ىلع اني اغا
 هرك اذه ةيردنكسا نراماب يك ارملا ضو> 0 يواسنرفلا كب ليزوم

 هب هاسرأ مسرأ هاما دعب و هأري ١ مر لوعب هرمأو هرطانقلا لمع 5 مو>رملا

 يف عورشأاراص 4ع مهرارا دعبو ١5655 ةنس انارقب ةسد'ملا سام ىلا

 لقتنا ث نينس ر شعر مخ او نيينطولا مم عئرف الا نم رينك هيف مدختساو لمملا
 ميهاربأ ةبو.دخلا ىلوت دةناكو ١؟7 ةنس ناوضرلاو *اأيلا رادىلايو.دخلا

 ليزوم فرصف دوقنلا نم ةيلاخ ةيلاملا ةنازخلا تناكو لوالااشاب سابع ماشا

 ىلا فرص ٠١ رادقم غلب دقو اشاب رباخم ىلع هماثا ليحاو لمملا نع كب

 اوعمج نيذلا دالبلا هاريغ كنرثلا نم ًانويلم نيعبراو ةعبس هتافو ةنس

 52 اهو ىناداإلا عضول شرفلا ةيضرا اورفح ام دنعو ' لمعلا اذهل

 شرفلا يف شبدلا يهرب كب ليزوم رمأف هايملا مهيلع تمجحتو لينلا مكردا
 ٠ شبدلا نيب نم هأيلا رورم يبس, شرفلا يف لاخ ثدح ببسأ' اذ
 ريا لرد مدعي نمو رص ةنعارذ نأ همفعكلذ يي لمح ىذلاو

 يلاءالا ىلع يرأا لاعا نوعزوي اوناك سك رجلاو برع''و مورااو نييناهورلاو
 ىلع تناجالا ضعب ديد:تب ةربع الو دئاوذلا ' ةمدحلا قرش منا

 نريرصملا ءافعض ىلع هيوق كألذ ناف لاعالل ةنافا رافنالا هعمج يف موحرملا

 تعءزد] هناياو اشاب ىلع دمحم لح ب ةينحا ةلود تناك ولو

 7 ليجعبو للام ناك وأو نيمدالا نم رطا ََ لءاوقو رجح 1 رودس

 وب غاصو يلاهالا حارال ناللا دو>وه وع أم ان : اشأب

 كرما اشأب ىلع ل. ىلع ر نمل ف يجالا قمأب الو. بيم نه رطانقلا



 رس رز ساو زر ا سس سس ١

 ءالخاا ربكيل تايرصملا ءاسنلا دلت امناف اقرا نوب رصملا ريص دقو ةرخل ا

 لمع اذهو ةئام وا ًابينج نيسمخب هبال ةموكحلا هعيبتف زرفلا قدتستو

 وهو !ءرق اهل ارطيع متاكف قيلرلا قتع ةيدج اوسا نبا لاعا نم
 للفو ميملع ذامو ناءشبر الا عيمجل امأع قتعلا نرحل كار الا ىافركسا

 مودرملا بمار ىلفو ٠ ماهوالا 0 ةكرتم ماو هيعضمم ًاتاذا اودحو

 نأ 2:3 د صئاصت+ ن .٠ ) ىلوخ ممج ) لوخلا لدب دالا يف نيسذنمهلا

 امو لامعلا نم اهل مزاي امو هنس لك ةءزاللا تابمكملا رزقك ةسدنملا

 فابش نم ةلمج بختلا مث ٠ يسانملا تقوأا نبيعو ةهج لك صني
 هرم صم أمم رضحأاو ةعار زلا ع 7 انوروأ ىلا مياسرأو ول رصملا

 صصخ*-و ندتا 5 أ مظن 4 ةقافاا ر مسأو ناوحلا ةيلرتو هحالؤلا 0

 كن ةامج نيبوروالا عم لءجو هوربب اضراو ىربشلإ ًاضرا ةبرجتلا

 ناكواب ور وا يف ةل.ءتسااتال الا رضحاو لمعلاو املا اومفعتيا رصم نابش

 نم ةءامج رضحا مث ٠ هيف تابثلاو لمعلا ىلع مايو مروزب اه اريثك
 هنو .> راموثسا ةدح لجأ 3 نييرصملا ميلعتو هلا د ةسرال هد روس

 مشل | نر 0 ناو اهئاوهو ردم ضرأ : اهدوعتل راوناو

 نراتكلاو د 0 ا ىحأو ا صعإو د ||و ىاشلا ةرذلا

 ١ تشالت ىىحيدلبلا ةعارز تافيدنملا نطقلا رضحا ألذ يدلبلا نطتلاو

 ناط.:-الا نيسبوروالا نم ريثكلا رضحو راشتنالا 2 ةراحتأ ١ تذزخا 3

 نونا موحرملا عضو نيقيرفأا نيب نك طابترأ لصحو نيب صملا عم ةرامتل او



 اي 0

 لوا ناكف راجتلا اياضق لصفل يناجاو نيينطو نم ايكرم الجهل ندعو ةراهتلا

 يناياطو يواسرف نيب ام نييب روالا ع نم اريثك مدختسا مت رصمب طلتخم سلجم

 ميلعتل ةبركسعلاو لماعملاو شرولاو سرادملا لاعا نم روثك يف يزيلكتاو .
 مذا بناجالا مفعم نع لاخلا ىنغتساو مزنم ريغك فق ىتح نيب رصملا

 ةنالدمصلاو ةيواكلاو ءايطالا نم ةثام وحن الا ريخالا هدهع يف مرنم قبب

 سرادملا ين:نيماعملا نم نيرشعوةسمخو ةيركسعلا يف نيرشعو ( ةيئازجالا)
 نع لالا ىنغتساف نيينطولا نهريثك غبن مع شروأا يف ااا ةعاوزلاو
 اهأشنا ةشرو لوا تراكو ٠ نيسمخلا نوزواجتلال !دارفا الا باجالا

 تناكو ةينايلظ ابيف نوهلعملا ناكو شفنرخلا ةهجب سدعلا سيم ةشرو

 قالوب ةشرو م٠ ةيناتكلاو ةينطقلا ةشصتالل تلعج عريرحلاو ةفيطقلا عنصت
 تناك ثالثلا هذهواغا ميهاربا ةثروو ةيعبسلا ةشروو ةطلامب ةقورعمل
 ىضر بنيز ةديسلا ب برقب لزغلا ةشرو مم لزفلاو ةعيف را ةشمئالا لمت

 ربرحلا ناميق اشناع ٠ نالا اشاب تجب تيب لحم تناكو ابنع ىلاعت هللا
 اهرادقم غلبو س اطالاو ربت مثلو ةجالالاو ينطقلاو ىهاشلا ابيف جسنف رصمب

 هحولاب شرو رشع ًاكنا م 3 ةفا فالا ةعيرأ 45 ةنس ريرخلا 1م جن ظ

 ةروصنملاو رمغ تيمو ىتفزو ىربكلا ةلحملاو موكلانيبيشو بويأق يف يرحبلا |(
 تناكف ديشر ةشرو ادعام ةشصالل الك ونإبرشو ديسرو روهنمدو طايمدو

 ينب يف شرو نام يلبتلا هجولا يف أشناو ٠ بكآرملا عولقو لزغلا عدصت |
 ددع نأك و ٠ ثاحاولاوانقو احرجو اطبطو طوشرفو ةينملاو طويسأو فيوس

 ناكو ميفرال يتابلاو ظيلغلا لزغلل +5 ابنم ًابالود ١ +55 لزغلا بيلاود
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 ينو نظقلا نم لطر ١45٠١ فيصلا مايا نم مويلا يف طظيلغلا لزغلارادقم

 الطر 1714 يفيصلامويلا يف ميفرا'لزغاارادقمو الطر ٠١١6١ اتشلامايا
 ٠١١١ ةشمثالا 3-2 بيلاود ددع نأكو ٠ الطر م ءانشاا موي يفو

 تناكو* 54ه ءاتشلا مويىفو ايدلب ًاعارذ 5075فيصلا موييف حسن بالود

 يفعابي و عيفرلا شاشلاو ءاضيبلا ةتفبلاو رمثاالا كبعلا شرولا هذه منصن
 قالوبب خوجلا ةخروأشناو ٠ ايناملاو ايلاظباو ماشلا ىلا هنم لسريو رصم

 نيذلا نيب رصملانم ريغك ميديا ىلع جرخت اسنارف نم نيمالعم اهل رضحأو
 كانه اوماعتف اسنارفب خوجلا شرو ىلا انايش لسرا م ع اريخا مب ىنغتسا

 ها/؟ ايدلب ًاعارذ نوعبس الوط ىتلا ةيواظسببا 0 لبي ناكو اضيا
 ناكو ةضف رشع ةعبسو شورق ةيناث عارذلا ةميف نوكتذ ةضف ١و اشرف

 خوجلا يف مجند مل يبرصملا فوصلا نا ىار الو ركاسعلا سابل يف هلمعتسي
 فورصملا ةرثك ىار هنكلو اذودقمو ماشلاو سنوت نم فوصلا باج

 ةاعرابعم اجو سونريملاب فرعت ابوروا نم امانغا رضحتساف هراضحتسا ىف

 ةريع | ةي ريدم يف الوا ا!لعجو برعلا نم ةاعر مهلا مصو جير الأ م

 دوحوملا غلب ؛؟:5 ةنس ىفو ةروصنما يف اهضءعبو ةيبرغلا يف اهضعبو

 وماه ويسوملا ةظحالم تحت سرادملل ةعبا اهترادا تناكو 7٠٠١ اهنم

 هي رصممانغاب اهطلخ ابيف توملا اشف امو هيرظيبلا ةسردملا رظان يواسنرفلا
 يف ابوروا ةرا لوخدب صخر الو :اهضعب نم ديلوتلاب فوصملا ظنحب

 دالبلا عونصم نع اوضرعا هنمت ةلقو اهعونصم ةدوج شانلا ىارو دالبلا
 يقب نكلو ائيشف اًئيش ميسنل 'ةعانص تلظبف يبنجالا عونصم يف اوبغرو

 فم
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 غلام ةموكلا هنم ميرت تناكو ايناملاو ايلاطيا ىلا لمحي ةدم» لزغلا

 يي قار طأا عاطن رباد عظفو ندالا ىلع هجظفادعو . ةرفأو

 يراعمل ١ نم لفاوقلا دورو ىلاوتو رصم ىلا رمالا ري ا لحاوس ةراحت

 د ا دالب نم طسوتلا ضيبالا رمت | ةراحت تاخدو ةيفيرفالا

 5 وي ا 5 :وىوأسم 060 0 [١ ٠*وىواسر ه7 :وىناءأط

 كلذ يفد ينمرا 'و خلا و ىزيلكنا ٠ ١ ١و ينابسا

 07 اتيب رشع هدم ١؟7/ ةنس ىف 7 اك 0 ين نومرؤتسملا

 نايللا انو أس ب رذل يىرصم هيج 7*١ ١١565٠٠١ ةنس داربالا عومج

 نيست | ةدايزب ومخ' لاز امو 0 ؟ه؟ ه؟الد !؟45 ةئس يف راص

 موحرملا دهع يف نيبالم ةثالث ون غلب ىتح ةراهتل او ةعارزلاو ةرادالا يف

 ٠ اشاب ليعم»ا يويدخلا دهعىبا 2195 ةنس غلب ع اشأب دعس

 نآلا ةكاملا ةلئاءلا نم مئاق لوا اغاب ىلع دمحم لاعا يه لاعالا هذبف
 ةيركسعلا ىلع !مكتنسو ليهكتو ميت وه اما ةئانبا مايا ىف اهيلع داز امو

 أم نايبل ةجائحلا ةموكحلا نيؤاودو ةعصلاو ةيلاملاو سرادملاو ةيرعيلاو ةيربلا

 نا ديرن امو ةريخالانينساا يف لاخلا نم اهارتعا اموماظنلا نم هيلءتناك
 دروالا لمح مين وأ نورألا 5 وأ رتسملا ف مدفن وا ةحاوجلا مذن

 5 لاعالا ركذ الا ممهيالن يذلا نيخرّرملا ىزغم نع ديبعب كلذ ناف
 ذاو ٠ ةيتاذلا نعاطملاو تارمزعتلل نوضرعتي الو ءارقاإ مييفتأاو نيسمتأا

 هلوقل دوعي الف همث يف اماحل د .اررورلا نأ ملا اذه ءارجالا نم ريجا رق

 ريهام اول يس ل يي يي ل

 مده هلا منو صوب



 دي +41 9#

 ةءانصلل ةلباق تسيل ارصم ناو لامعالا ىلع نيرداق ريغ نييرصملا نا
 . ةماعلا ىلا ةلاهجلا نمو ةيندملا ىلا ةيههغهلا نم دالبلا تاقن زيلكنالاو

 عادخلاو شغلا قيرطيفالا موعم نوعسإ الهلاثماو هنا نوماعي نب رصملأ عيمجو

 نيذلا بناجالا يسد:مل اهؤايهو ةولصملا اومدخ نيذلا نيسدنبملا نم ةلمح

 نيسدنهملا رصح نكمي الوايظنتو ابيترت وه وهو لافشالا ناويد ىلا اًؤاج
 نيذلا نم لكلا ىلع الياد ضعبلا ركذن امناو صخملا اذه ىف نيرهاظلا
 ىلعو كرايم اذاب ىلعو اثاب تجهب و ريبكلا ذاب راثخم ابوروا يف اوبرت
 كب ىفظصمو يللا اثاب دومعتو يكلفلا اغاب ليممساو مهاربا اشاب
 ذمجاو ةلقد يدنفا دمحاو يدنفا ىوببو ناضمر يدنفا ميهاربأو قداص

 دئاف اذا, دمحا تافارغلتلاو ديدحلا ةكسأا ىسدنم نمو لياط يدنفا

 يدنفا سابعو ىسوم كب نايلسو زابلا كب ةمالسو نيدلا رون كب نسحو

 ىلعو دمحم اذا ليعامساو ميهاربا اشاب ةمالس رصميف اوماعت نيذلا نمو يلح

 كب رماعو ( نالا ناليس ىفنم ) يمثف اشاب دومحمو اب بقثو اضر اشاب
 رماعو كب ببيلو كب خيلبو هعمج كب دمحاو رصان كب دمحاو هدومح

 دمحمو يريص كب رباصو من كب دومحمو يركش كب ديسلاو رباادبع كب

 دمحاوكوجم كب دممحاو ىمعن كب رداقلا دبعو ىنهذ كب دمحاو قدص كب

 - يل دنردلا يدنفا ىلءو مكحلا كب فسويو يركش كب دمحاو يلقبلا يدنفا
 ىلعو رهاز كب دمحتو راوفلا كب يلعو تماط كب دمهتو فيرشلا كب نسحو
 دومحجو وعسلاوبا كب لم ىفصو كلب نحو ىفصو كب نيسحو ناهرب كب



 دي ++

 كب دمحتو يزع كبدمحاو تزعيدنفا ىلعو ىكبسلا كب دمحاو توفص كب
 نممهتارادا يف مهرك ذنس نم مهريغو كب زداهيو كب يربصد ماو نمحرلا دبع
 مو دالبلا *انباو ةينطولاةرادالا ةيبرت اهم مناف نيس دمهم شاب و نيس دنبم

 ا الوا هنوفرعي ال ًائيش ميلع دازالو ةسدنحلا لاعا نم ائيشيبوروالا يلع كني

 | رارق الوذذا البءاش ىثموهاشي ايف دوقنلا هفرص نوكينا هلأ مرللاهيلعنوردقي

 ديلا مل نم ةريغك انركذف اندع ارو هلثم باكتر | يلع يرصملا دومتي ملاذبف
 هللانو نيينظولاو بناجالا نم مهماعم ىلع ءانشلا عم يرلا لاعا ين ىلوظلا |

 مدح ناعتسملا

 كتي كابا لوقت هج لكديل دك تلمع ديس اب تنا ٠ح مدنو يئنح
 ىلع لزانو ةنشلا همضعلا ىف كسام كيقالن نيترابعب انفحتيو نياك

 اوحوري ارقفلا الاو كدنع رطاخ انل شيف ام ىقب نيقفانملاو نينيالا نويع

 ينماكت ةفينح ىرا كلهج يلع لزت مل يفنح العم اي تنا٠ن ٠ هيهاد يف

 عم يمأعلا مالكلاب مكتلو هيلو شيف ام لوقت تناو نوزوم بيط مالكب

 ناكنكم ٠ ةفينح نهذ نم فعضا كنهذأ ةدم نم ىنثبحاص كنا

 كبيعي الو ملاملاو لهاجلا يجن ةفيطل ةرابع ىف يدلبلا مالكلا مكمن
 ٠٠ ءافطللا فص نم نكت مالكلا يف يندلقو كسفن دهاجت دحا اهيف

 ناسنالا امناو ناطلسلا ب جمب ميم مالكب كملكا ردقا ديس اي كتايحوانا

 ممسا ًائاد انا الاو ٠ ممالك هيلع بلغف ةلهجلا مم مالكلا ىلع ذَا
 يفيفعإمملاو انا -ح٠ دئارجلا كيتات نيا نمو ٠ن. اهترابع مهفاو دئارجلا |



 ديك + م وع

 ةلمج يف رايت هيعمج المح قوسد جاحلاو فسوي جالاو يموبب عملو
 دئارجلا ع كنا ثيح ٠ن. انل اهأرقي ابتاك انرجاتساو دئارجلا نم

 ةئيدرلا ةديرجلاو ةييملا ةديرجلا نع ينربخاو اهيف هئيار ام ىلع يل لف
 م انكرتشا انكرتشا ام لوا : همدع نم أبي معافتتا قفحت ال

 ديلا انيار انمبف عستا الو انلوقع ردق ىلع همالك نروكل ذاتمالا
 هيف انكرتشاف دحاو قيرط يف ذاثسالا مم !شامو دجلا ىلع اكسام

 مفاديو ةبيجملا لوصفلا بتكيو ةصلاخ ةينب نطولا مدخي هانيارو
 توصب يداني لينلا انيفل انئفتلا اهدعبو ٠ بلق ةوقب انقوقح نع
 يف نيعاسلا نطولا ةمدخ يف نيدبتجنا ,سرم هاندجوف هيف انكرتشاف قيقر
 لوقملا رحل ةحل لك تكي هانيارو ةيناثعلا قوقحلا ظفحو سانلا ييذبت
 دوجوب دعسلا انل تانلقف لوحه ءاملع ةرابعو فيطل قب قئاقحلا سانلل نيينو
 نم هاندجو هيف انكرتشاف نطولاب يداني دحاوو آلا رعشن أم دئارحلا هذه

 الاجر قوقح نع عفاديو راك متأب يداني اينطو هانيارو دئارجلا هذه سنج

 ةمجرت هدصاقم نسحاو هعفانلا رومالا فلخ ىسلا ىلع سانلا ضرحيو

 اننيب يتلا طباورلا ىلع هتظفاحمو نويرصملا هناوخاهيلع ملظيلزيلكتألا مالك
 ظحلا متااناقف اننرحنزحيو انحرشب حرفي أنم ادحاو هانيار ينعي طابقالا نيبو

 دسفب دحا نم فوخ كانه قبي ف ةدحاو طابقالاو نياسملا ةماك تراصو

 اهان ارقو ةنعن اهنم اني رتشاف مارهالا اهعسا دي رجب انعمسيخحااب اهذبب و٠ انلاوحا

 ناو دب ال تلقف نبب رصملا قوقح نيعيضملاو نيلضملا نويع ىلعةلزان اهاندجو

 | اي مل تلقف يروس اهررحم مضعب لاقو ةعاججلا نيب فالخ مقوف اهيف كرتشن

 ا
 امع نوكن نا انمزلي و انناطلس كح تحتو انناريجو انناو>ا نوي روسلا ةعامج
 ثادحأو ةماكلا قيرفت مزلي الو ةينطولا انقوةح ىلع ةظفاحلا ىف ةدحاو

 لاقو يفيذع ملا ماقف ةوادعلا قورع مطقأ نوجاتحم نحنو ءاضغبلاو ةوادعلا

 انماكح ىلع بذكي و ةينطولا اندئارجمتشي و اندض بتكي نيبروسلا ضعب نا

 تادف كلذ دعب مدا رج ىف كرتشن فيك نييرمملا 8 و بناجالا حدميو

 شاغلا وا مهمقفاناا لجالفا نئاخلاونيمالاو حلاطلاو حلاصلا اهيف ةمالكدا

 لياقوهبنتافهانفرع مىنم نئا الا نانامزلا يرق وأب , طلئخلا سنجلا اذه ضغب

 صاخملا رمش يخرشي ال نكلو مد ينب نم هدعن الو هيلا تفتان نا يغبني ال مزنم احلا
 اهارنمارهالا ةديرجو ةموكحلاينوا دئارجلا يفناكزا هتتمدخ يف قداصلاو مم

 يف ادهدعن نا غب الف قوقح ىلع ةلخف املا ىف ىسنو نييرصملا لاماب يدانت

 قرشابب>اص و اندالب ف ةيبرعلا دئارجلا مدقا امنوكنع الضف ةشاغلا دئارجلا

 ىنبايف اماهاو رصم ةمدخيف ناتدهلجشانافداحتالاو ةسوردملا مارهالا لثمو|:اذم

 دئارج نم داحتالاو ةسورحل وير دبا وأ كوول

 يعوبسالا رق عوبسا لك يفوابنم يمويلا ١ ارقن ةليأ لك عمتجت انرصونيبروسلا
 هلك اذهو عامسلاو ةعلاطملا :ثك نراكا عامتاو نمذربتت دنع لصف

 دقنعا نالا ريخ لكب ك اودتسلا هللا ٠١ ٠ ن٠ هداشرأو ذاتسالا تاصن مات نم

 مينم لك راسو متاقبط فالتخا ىلع فراعملا يف اومدقل نيبرصملا نا

 ا اءاهركني ناك ةئشن ةدييقنملاب راما لاوحالا ىف ثمعبا

 ة.ج.ملاباذيمرو انلاجر ل.هجتو انلاععا مييعنل ره دئارج اولي دقو نيم وروالا

 نرا مم ماعلا نمالا ىلع اولظفاحو رصمب ماظنلا وعضو نيذلا ره ميناو
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 كل

 رضاحلاهتلاح نم ,عا ناك نمالاو نالا هيلع وه ام نسحا ناك ماظنلا
 _ نا لبد 7 اطالتخا أ تااجالا طالع>ا ند قوفأ لل الو

 ىلعاو أوف لاودالا ة ةسأ ردو 15 اا أ يف يفنح اعمأي اوديةحاف انضرايىف ى عدلا

 بئاجالا لنم مفانلا نيب اوزامتو نيصلخملا صالخأو ردغلا يلا

 ةيندملا ة.دالا ةاملا داليا ةايح لاو>الا هذبم 4 ىف ناف راضلاو

 اوهينو ةينطولا هيعاسمو رظعملا اني ويدخ نساحم اوركذا اساج متسلج اماكو

 اذه ا_ , ىلع م لك فقمل كو لهاو لب م أ أننأو مكاو أ امملع

 نيرر#للا رشاعم انيلعو ةليلجلا - ةديمحلا لامغألا نم مثلا يويدخلا

 داعلاو داليلا م 4م دنو داشرالاو مصنأ | ِق صاخ م نأ

 يد

 مود 4

 مودقب رودصلا تحرشناو اًرورس بواقلاو اًرون دالبلا تالتما
 نساح أحو ءالّعلافاصوا لماك باد الادراون ود عجرب ملغفلا اتك ناونع

 دنولا وضع يذ يدتفا دمحإ برها ؤيشلا لب بردملا باثلا ءالبلا
 ايوروا دالب نم اريك حاس دقو يردنالا تايقرشملا هاماع رقم يف يرصملا
 ىح ةنطولا ةريغلا هلي و همودف لع هموقأ ايمدقب لل أوف ىلع لوصعل

 يتلا هتاخرل ةممدقةم ةمملا دئارخلا لا ةنانطلا هلئاسر عي ااا م ل4

 دو سنا 4 هعومو قا أد ل ناءقر 2 *.أ|أ لب نييرمصملا 4 اوحال | لح لب شب دع

 نمم أم أ: اهحوتو لوبق ن :.بجحأ لا 7 شالا ىور دخلا يي قدي ناب لوخملاب ا

 دك +++ و

0 5 

 هناوخا انهيلو اهبلع رويغلا اهنبا ةدوعب رصم انهثلف مهردق قح ءاماعلا ردقي
 ميدنلا هئنج يذ ةبحب ةبحب مهبولق تلم نييذلا

 ممدقثو اهمدقنو ابلهال بحمل اهيلع رويغلاب فراعملا ًانبلف هيلخ أدل مم

 ( ظيرتل )
 ةئشدلا هثدحت عفان اعورشمو اراس اريخ مهسن وأ ىرنو الا موي يضم ال

 لها راكفا يف ابلها راكفا ةكتحلا يناجالا جاشما نم ةصلاخلا ةيرصملا

 لضف عبنمو لع ةضور رصم ىرن نا ثان الو اوناك سنج يأ نم لضفلا
 دئارجلا ءاشنا ىلع نابشلاو خويشلا مادقا نم هارن ام لمالا 'ذه انل ققحي
 لضافلا اهررحل ةرمثلا ةدي رج نيعوبسالا نيذهيفردص دقف ةيسايسلاو ةيملعلا
 يفنطل يدنفا دمحا لماكلا اهررهل ىدحلا ةديرج اهتلتو روصنم سوينوطنا
 دمحأ ريرغغلا هررحل مدنلا مم لماك يدنفا ىفطصم يذبلا اهررحل ةسردملا م

 بالا يد دمحم بيدالا هررحل ذيماتا ردصن ادغو فيلللا دبع يدنفا

 نسح نع انئبنت ةيماع ةئشن هذهو مداقلا عوبسالا يف عئارشلا اضياردصتسو

 ..:رطولاو بادالاو ليئلاو د :اوملا دئارج اهئانبال راص دقق رصم لبقتسم

 ةسردملاو ذيماتلاو ىدحلاو ةرعلاو يوارلاو حاجنلا قرمو تاقو الا ةصرفو

 يف ريثك ددمل هناو ذاتسالاو سدنجللاو موظنملاو داشرلاو يدنلاو عئارشلاو
 دئاوفلا ةرينك تنولا ةليلف ةئشن

 6 مدن هللادبع

 1 دهس يشل
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 د < و

 ذاتمالا
 ىلوالا ةنسلا نم نورشعلاو عسانلا *زج/ا

 ١٠1١ ؟هنسريشمأ559 ٠١*1١ ةنس نابعش 18 ءاثالثلا موي

 ١ مو ةهنس سرأام ا قفاوملا

 رص؟ ةبرعلا ةغللا حمل

 مولعو ةغللا نم نينكمتم لضافا ءاملع نم ماعلا اذه يف قيس عملجلا اذه

 قاقلشالا ةفرعمواهريغو ةيوغللا بتكلا ةعجارم ىلع منم دحاو لك ر دقي ىتش
 اذا تايعضولا نممزلي ام تحنو دماملا نم قاشملاو ل يخدلا نم ليصالازييبتو
 هغللا تلخد ىتلا هيبنجالا تاحالطصالاو ءاممالا درو ةرورضلا تعد

 ةليضفلاو ةدايسلا يحاص عملوا اذه سيرو اهانعم يدوي ام وا اهلباةم ىلا

 فراعملا ديم عماجا اذبي ىدان دقلو يركبلا يدنفا قيفوت ديسلا ةحامسلاو

 هتوعد يبلب نم دجي ل هنكأو تضم ماوعا نم يركف : اثابهادبعموحرلاةمالعلا
 ةغللا ةعاضا » ناونع تح هلاةميفا ؟ 8 ةماعلا دير ف هيلا انرشأو

 ميهاربا اه نيبرصم نيلضاف نيب ليوطلادج عوضومتناكو « تاذللملسن
 يدنفا نيما اه نيبروس نيلضافو ريم يدنفا دمحاو يوابلحلا يدنفا
 هالؤه هعضو ىتح ناهذالا يف اًماح عورشملا اذه يقبو هعم رخاو ليث
 ةيبرعلا ةغللا ةمدخ ىلع متازعلا دقعو مهتبانع ساسا ىلع ءالجالا لضافالا
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 ةدئافلا ليلق اريغص نالا سانلا هاري ليلج لمعو نسح ًادبم وهو ةفيرشلا

 مسا هلك مالكلا هنع ىلاعت هللا يضر يلوا لوقةق دومال ربا كأ كَ

 أم فرحلاو هب «ىلا أم لعفلاو ىعح نغ ابنا أم مسالاف فرحو لودفو

 هدعب نم ءاجو اياوبا دوسالا وبا 2 ام ثا ىنعم دافا

 ةفيلخلا زآعملا نب هللا دبع سابعلا وباو ' وغلا نف يف ىصحت ال ارافسا تكف

 زواج ىتح هدعب ىقرت ع اعون رشع هعبس ىلع عيدبلا نف عضو يب بايعلا

 اهلثم ري ل يذلا رصاعملا نيع يف ةكرابملا ةيعمجلا هذه لاح اذكبف نيتثامل

 يف ىبف لمي ام ىلع اسايق اهيلع بترتث يتلا دئاوفلا فرعي ىتح هدالب يف

 ةيوغللا اهدئاوف ىأر اذاف اهيلا ةجاحلا مدعب الا اهرك ذي ال هدنع ذاوشلا ةبتر

 بقاوعلاب هلبجل ابصعت أطخو فيزو ضرتعاو دقلنا سانلا نيب رشنت ةيماعلاو

 تدقع اه ىلع املابقاو هنع ةيعمجلا ضارعا ىأر اذاف ةقيقحلارابظال ال

 رثكا هيدبت اب لغتشاو اهترابع يف رظنلا نعماو اهناشب متها هيلع مزعلا

 براضتن راكقالاو هحشن راظنالاو رثكي اهلوق لابي ال من هعضوب اهلاغتشا نم

 وعدت ام انع اذخا نودت أم ىلع 05 أهلا عجري ىتح بت أ: دئاوفلاو |

 ثدحلاو نارقلا ةغا يه يتلا ةيبرعلا ةغللا ظةح ىلا اهب الصاو هيلا ةجاحلا

 ةمئاللاب هسفن ىلع دوعي كلانه ىتش مولع يف ةنودملا يتكلا نم فولالاو
 ءاضعالا تابث الا ةيهتتلا مذهل لوصولل مزلي الو ٠ اهتنبوبش مايا هنم ناك اف

 لوصحلا ققحم رما اذهو اهنالعا لبق اهيف رظنلا ةلدابمو تاملكلا ءاقثناو ||
 اذبحو ٠ رصم يف ءايكذالا باتك ناونع مه لضافا يف ىلاعت هللا هاش نا

 ةيلحنا دئارجلا يف هرشنب مالقالا بابراو ءاماعلا ىلع هررقل ام تضرع ول



 دك +076 او

 ةدملا تس ضم اذا تح رثكا وا لقاف اموي نيرشع ابعم نيشقانملل الجا ب هرضت

 مت الو“ عامجالا ب هذيفنت تنلعاو هتررق امتضما ءيش ىلع دحا اههينيللو

 ءازلاو ةيوغل ةيعمج اهرابتعا راظنلا سليف ررقل اذا الا ةيعمجلا هذه دئاوف

 نكرم هررقت ام ةبلطلا مياعتو اهنع لقنلاب اهريغو سرادملا يف ةيبرعلا يسردم
 اهتاماك ةيلحلا دئارجلا لقانتن مث ذيفنتلاب يلاعلا سمالا ردصيو ةيوغللا دئاونلا

 ةيبتلا هيعتي ام ءارقلا نودلعب نيسردم ماقم يف نوكتل تابسانلاب اهركتو
 تاماكلل ةلباقملا تاماكلا لوادتن ةقيرطلا هذبي و اهدئاوف نم ةسردملا يف

 قضت همحازم ةيبرعلا اهمحازت لب ةرملاب ةيبنجالا توميو لوقن الو ةيبدجالا
 هررقث ايف ايش ىري نم ةضراءم البق ةيعمجلانلعت نا ىرا تنكو ٠ اهقاطن
 م اننأ ) تلاقو بابلا اذه تلخد ءارغلا لالملا ةديرج تيأر ينكسلو

 اهيناعم لكب وتاكوفا ةظفل بانم بونتل ةماتلا ةءافكلا هردم ةظفا يف
 هِي نيرخالا نع ةعفادملا ديفي ةيجترفالا تاغللا يف ظذللا اذه نا ذا
 مكتملاو موقلا يعز اهب دارملا نال هردم ةظنا هديفت ال اذهو ةيعرشلا رومالا

 ع (!مئاعزو بازحالا ءاسور يف لاخلا وه امك مهيلع ةسارلا نم هلاب مهنع |
 رو ( ىنخيال ا؟ كلذ فالخ ىلعف وتاكوفالا اما ) مالك دنغب تلاق

 لدي هموق يف فيرشلا ديسلا ىلع لدي اك هناف دارملب موقي ظفلا نا لوقن |
 دنع ناسللا يف مدقملاو لاتةلاو ةموصخلا دنع ديلاو ناسللا يف مدقملا ىلع

 وا اندم وا ايعرش اقح ناك ءاوس هيف مصاخيام لكل ةعماج ةفص ةموصخلا

 هعنم ؛يشلا ىمح ةدام نم يقالا ماحم ظفل نم ,عا وهف هيلع وأهل |يئادج
 همّسلا در الو دودحلا ءرد الو قوقحلاب ةلاطملا ىنعم هيف ساو هنع عفدو



 فلفل

 ينوناق ىنعم ليوأت الو نيهاربلاو ةلدالا قباس دي اتالو يواعدلا لاطبا الو

 نا ىلع ةموصخلا ين جردني هلك اذهو دهاش قيسفت الو ضاق ءىطخت الو
 مفادلاو موقلا سار هناف هردملا يناعم يف هناف وتاكوفا نم ديرا ىنعم لك

 نراداو هبار ىلا نوعجر. نمو منع مككتملاو مهبيطخو مولا مبعزو مهنع

 مناف مام ةماك اماو هريغ الو اذه نم 0 وتاكوذا ىنعم يف سيلو موقلا

 اماو ٠ عفدلاو عنملا ىوس اهيف سيل ذا هردملا ةفيظو مزلي اع روصقلا ةياغ يف

 نفو هنع ىاحيو هنع ىماح لوقنف املاعتسا لهستل تاقاقتشا اهنم انلو » احلوق

 ثيللا لوق وه هيلع اهلمح يذلا ناف « هردم ظفل يف انل تائب الامم ةاماحلا

 هردي هموقل هرد ملوق تلصو ىتح ةدلملا يف تشم ولو هلعفتيمأ هردملا يف
 5 نع ةردو ةهرادملا نف لاقيف اذه ىلعو قاقتشالا تركأ ال اهرد
 هلدا هرد نا انلق اذاو' رع اول هر وهو هدرو هعذد يأ

 يف اوعفادت يا موقلا ًارادت لاقي ذا ظآئث203 ىنعملا داز هنم لدبم وهف 1

 نينثا نيب الا نوكيال ةيتاكوفالاب مفارتلاو ةلعافم كانه نوكتف ةم وصخلا

 ىف لاقي موقلا ًارادت هنم لدبملا يف لاقي اكو هنع هببنم نع امهنم لك ردي

 ريغ نم 6 لباقم وه هردملا نا روظي اذه نمو نامصخلا هرادت لدبلا

 هلوق ديوي هيف هانيآر ام ريغ انس لالملا دنع لماو هانعم نم ءىشب لالخا

 ىلا رمالا انددرال وا لضفلا هلو لوبقلاب هانيقلت هادبا ناف انلوق فمضيو

 رمح اع اننلعتا ةيعمجلا

 يه لب ةيجئرفاالا (ورمون ) نم دارملا يدوت ال ةرمنا نإ لال لاو
 ىلع تقاطا دقو ماقرالا وا ددعلا لصالا ىف ديفت ورمون نال اهانعم ريغ



 دك 1107/9

 ملسلا فادصا اهب اوزيمل هريغو راجتلا اهمدختس يتلا ماقرالا وا تامالعلا

 ةظقنلا ةمكتلاو ٠ ناك نول يا نم ةتكتلا يبف ةرغلا انأ ضعب نع اهضءب

 ورمون ىنعع اهنلاعتشا زاج اذاو دوسالا يف ءاضيبلا»و ضيبالا ىف ءادوسلا

 اذهو ةيماعلا رم ماقم موقي ام اهتاقاقتشا ىف سيل ذا اهنم لءفلا انصقنيف

 ذاممالاو - « ىنملا اذه يدّوب رخا ظفل نع شتقالاب الا دس ال صقن

 بلغ دقو ةيجنرفالا ورمون ىنعمل ةيبرعلا ةرمثلا ىنعم ةفلاخم يف لالملا قفاوي
 اذك ددع يا اذك ورغ نالف تِبب لاقيف ددعلا يف اهلاعتسا ورمون ىلع

 م ٠ ةرغ لدب ددع لامتسا ىلوالاف اذك هددع يذلا يا اذنك ةرغ باوجلاو
 بوثلا مقر نولوقي مال أعم نيضرغلا يدّوت ,قر ةدام نا اندنعو » لالملا لاق

 مقرلا انلق همثرب ءيثلا عبب زوجي ال ملوق هنمو اذك هنم ناب إعاو هظطخ

 قم ديفي ال هططخ بوثلا قر ملوق نا هافخي الو «خلا أمات ورمون ىنمب
 أ" يرتشملا هب رتغيل وا هيلع هحبارما مقتل هنت هيلع بتك هنا دارملا لب ددعلا

 ابيف نوردقي تاعيبملا يف امنوفلعي ةريغص قاروا ةباتك نم نالا جنرفالا لعفي
 مملجلل ةدئاف هو لصالا ةيبرع ةقيرط يبف يرتشملا اهب رتغيل ةبذاك اناث

 بايغلا ىلع بنكي ام يا مقرلا يف ديزي ناك ثيدحلا ينو دارطتسالا اهقاس
 زوميال هلوق لالملا ذخا هنمو كلذ لعفي ناك نمع هنم رابخا اهنامأ نم

 ٠ ةباتكلا ىنعب نيمضوملا يف قرلاف هيلع بتك اب يأ همقرب ءيثلا عيب
 | تقبس دقو ٠ لكشلاو طقنلا نم اهتامالعب هفورح تنيب موقرم باتكو
 مدع ةيعمجلا تأر نراف اهدئارج ىلع ورمون لدب ددع لامتساب دئارجلا

 أم ىلع انتهبن كلذ ريغ تأأر ناو لضفلا الو كلذ ناعتلف هنع لودعلا



 يا

 ريسفتلا ال فدارتلا باب نم ىنعملا يدّوي ام ءارقلا دحا ىأر ناو ىلوالا وه

 تاماكلا ةيقب ىلع يأ انه نمو -- هيف رظنال ةيعمجل همدقنل هاري ام انتاكملف

 لباقم يحرم) تلاق ريرقتلاو رظنلل اهيلع هضرعن اب ةفدرم ةيعمجلا اهتررق يتلا
 ارانب نيبروأ را يفي اذا نارا لاق ذك ع قون( نتا
 لكو لءف وا لوق يف بيصم لكأ لاقث ةءاك وفاربو يراب هصاخ يبف
 لاقث ةماك اهناف وم اهلباقمف يباظخ بلطم ريرحت وا ةرابع ءادا يف نسحم
 ٠ يثلا اضرلاو حدملا دمعو ىلا ن م ىجعتلا دنعو نانالا ميظعت دنع

 ارق ال هناف لو هيلع ىلاعت هللا لص ءاوصفلا مصفا اهلاعتسال انةبس دقو

 نا لاقي ناالا 0 مب لاق « 4 هنئجو حبر نم ةرفغم ىلا اوعراسو » ىلاعت هلوق

 |ميف ٠يشال «نوفلتاا ةّرسأا» لعف وا لوق ينةباصالا قلطم تدارا ةيعمجلا

 كلذك اه «راوس نوبو روج نوب لب امم يف اسمعو .احايص مح 7 يح ين أمماف

 نوب ةماذو منا ىنعمب ع ناف لعف هيف [حابص مع نأ » لاق نم لوقب ةربع الو

 احابص مع ةماك ناف « بوط ءاسم اها:همراوس نوب و بيط راب: اهانعم روج

 لوقن ( نولاصلا وهبأ١) كلل ذك ءاس معنا ا5 روج نوب نمةدارااةيحتلا اهانعم

 روثلا هذختي مساو سانكو ٠ تويبلا ماما مدقملا تيبلا اهنم ناعم هلوببلا

 ن٠ مساولاو ٠ لماهلا نم نيكرولا نيب دلولا لبقمو ٠ ىطْرألا لصا يف
 نكاماو ٠ ةوجث وا ءاوه لكو ٠ نيزشن نيب لابج هيف سيل يذلا ضرالا
 ٠ ةعسلاو ٠ باودلاو ناسالا نم هفوج ردصلا وهبو ٠ رقبلا
 هيف ةقيقح هلا وا رادلا فول ريعتسا وا اهسنوك ناذلا ةحاب ىف لمعتساو

 سلدنالا ب رع * ره نيمدقتأل : _رس اسوي لامتسالا ةلغب
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 أمان لرولاصلا لباقم هناف ةلمخلاب و انم ةغللا تادرفب ىردا مه نيذلا

 روكذم اذه نا لئاتلاو وه وهو ناويدلإإلا وا ( يتناوجلا زافقلا)

 يف ةدوجوم ريغ اذافلا عضت ال اهناذ ةيعمجلا ةقيقح عب هقنلا سمك ف
 لك لباقم مضت اماو كلذ لبق برعلا هب !كت اذه نا لاقي يف يح ةغلل
 حاشو 0 ١ ماشولا ) ةكورتم وا تناك ةلمعتسم ةيبرع ةءاك ليخد

 اهدحا فوظمعم 3 فلاغم ناموظنم رهوحو هولوإ نم ناسرك همدلا ىلع

 رهاوجلاب مصر و اضيرع ميدا نم جنني حاشولا يرهوجلا لاقو رخآلا ىلع

 يذلا طي رشلا يف لهعتساف هيف عسوت 0 و اهيقثاع نيب ةارملا ةلشلو

 نم يللاخلا ةاضفلا طيرش لفم ىوكلو نيثاينلا هيفو لاجرلا هسباي
 قاطيف جاشولا يف عسوتي وا طبرش ىنمب ديلَق وا حاشو هيلع قلطي رهاوجلا
 ةقارحلا ديبروتلا بارع ) ةسسمجل يأرأا هنم الخ امو رهوج هيذ ام ىلع

 قيقح هفارحلا ياا اذه ( رجا ينودعلا اهب مري نارينللءارم أهيف ةنيفس
 اهيفو ءاما تاقبط فيي ريست ديبروتلا ةئيفس ناف الاو ةيبرحلا بكرم
 داوملاب امئمدص يتلا ةنيفسلا قرغنف ترا ةنيفس ثتمدص اذا ةءقرفم داوم

 بولكلا ) هنايبل جات رخا ىنعم كانه نوكب ناالا مرللا ةعقرفمل
 1 لال ثيدعأل ل براكلا ناك اذا اذه ( مندمتمو موقلاعملجم وه ب ربا

 نيذلا ةعايملا رايسلاو رايسلا سلجم يا دل وهف الل ثيدحلل ناك اذا اما

 الو ىدتنملاو يدنلاو يدانلا وبف ارابن ثيدحلل ناك! ذاو ٠ ليلللاب نوثدحت

 ةقيرطلاو لاحلاو ةلكاشلا يو ةليدجلا ةدوملا) هيف هلهاو الا يدان ىمس
 يه ةلكاشلا نال ابلاغ ةدوم 5 يدّوتال ةلكاشلا ىنعمب ةليدجلا ( بهذملاو
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 دارماو بهذملاو ةقيرطلاو ةمهوتملاو ةسوسحلا روصلا نع ةرابع وهو لكشلا
 ةروص مهف دعبيو عاونالا نم هقباس فلاي ديدج عون ةدوملا نم
 يثلا ةروص ىنمب لكشلا ينمب ةلكاشلا ىنمب ةليدجلا نم ءيثلا
 طمنلا ناف اضيا طفلا ىنعب زارظلا وا طمنلا الدب لمعتسن نا زوجي لهف

 طمنلا كاذ نم اذه سيل لاقي عاونالا نم عونلاو بورضلا نم برضلا
 طمنلا ليقو ٠ كلذ ريغو لملاو عانملا يف لاقي برضلاو عونلا كلذ نم يا

 الو ظن نولوثي نوداكي الو ةغبصملا بايثلا نم بورض برعلا دنع جوزلاو

 لاقي الف ضايبلا اماف ةرفص وأ ةرضخ وا ةرمح نم نول اذ ناك املالا جوز

 مسوت مث ةنولمل ةديدجلا تاجوسنملا يف ةدوملا لاعتسا بلغ دقو ١ طم هل

 ىنعم اذهوناك ءيش يانم ديدج برض وا عون لك يف تلمعتساف اهيف
 ةتاذحلا ( ةقاذحلا ايرولكبلاكةساردلا ةداهش ) ةيعمحلل يأرلاو مدقتملا طمنلا

 سيلوبلا لاجر دحا ) ةراهمم ةداهش يبف ربع قذح نم مسا وا ردصم اما
 تامالعب هسفن لعا هنال كلذب يمسو كلذكو ه (روتوتلاو زاولجلاو يطرشلا
 سوساج هيلع قلطيف يرسلا سيلوبلا اما رهاظلا سيلوبلا يف اذهو اهب فرعي

 ريا نم برقي ال يرسلا سيلوبلاو رشلا رس يبحاص سوساجلا نال

 وسدربلا وا وطلابلا) ( هرايزلا ةقاطب تيزيف ترك )( فنطلا نوكلأبلا)
 وتنام تروب وا ةعامشلا ) )٠ ٠( بايثلا قوف سيلي اموهو فطعملاو فطاعلا

 مادكملا عضو ) باوشلا اهيلع عضو: بصنت تابشخ وهو باجشلاوا ( ىجتلا

 ةلاقم سيئرلا ةحامس دروا دقو اذه ( ءابصحلاب قيرطلا بصح قيرطلا يف
 كره برعلا تاداع نم ةريثك ءايشا اهيف يختلا تاداعلا يف تاقافولا يف
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 يطيقنشلا دمحم خيشلا ققحلا ذبهجلا لماكلا ذاتسالا ةرضح التو مرعش

 سلاسا ىلع رادتفالاو عالطالا ةراكؤ لضفلا نم هل اع غىنن ءارغةديصق

 كراشم ضرع ممدجلا ىلع انراكفا ضرعن انناو ٠ ةغالبلا بيكا رتو ةحاصفلا
 ام ىلا انعجر الوا كاذف باوصلا انقفاو اذاف ركفلاب لقتس»ال يأرلا يف

 معجبملا يتذتسي ًاثيخ مدق نم ه لكل ًاقيرط كلذ نوكي نا وجرنو لاسأ
 ٠ هقوؤحو م.تجملا ةمرد اظفح 6 : هب ذخالا لمي الو ضرع هضرعيف هيف

 ةغللا همدخ ْق صالخالاو ةملا قدص نم عمتجملا ؛أضعا هيلع أع انماعو

 روك نا وهو رصاقلا وركفلاب خس أم مهتارضحل م دقن نا ىلع المح ةيبرعلا

 مث وف سس ءاضعالا مسقنو ة.برعلا نونفلاب قلعتي 1 لك يف ماع عمشجلا

 تايلآلاب صتخي مسقو ٠ ةيوغللا داوملاب اصتخم م.نم مسق نوكيف ةيباعلا

 ميوذنو ميراتلاب ض2 مسقو ١ قطنملاو عيدبلاو 8 فرصلاو وحتلاك

 ةدئاف ربظتو ٠ تايضايرلاب صني مسقو ةمجرتلاب صني مسقو ٠ نادإبلا

 تافلّوملا يفرظنلا هيلع ليحتو هداتعا ةموكحلا رّرقل ام دنع ميسقتلا اذه
 أم عنمي و هر 00 اننم ررقيل لببقلا اذه ىرم يتلا ةديدجلا

 م لبأ هفاطن توزع . ا نيدلاو 0

 موت نيذلا ءامأعلاو د دئارملا ب بابر | نم ًابلاط دئارجلا 2 بدلا

 عيضاوملا كلت ثدحب يف هل موتك ر أشم ةيرملا مولملا لعل ةغللا

 باتك يف ظوفحم صنل هلو كردتسم لك دنسي ثيحب هنوكردتسي ايف مل
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 ٠ هب ةقثال ىعداو ةدئافلل رعا كلذ ناك ناهربلاو ليلدلاب ديّوم طابنتساوا
 يتلا مولعلا باب را نم نيبكرم هيلع وه امرثك | هئاضعا ددع نوكي نا مزابو

 ءاعدتسا عمتجما ىلعف هريس الو هتقيقح مب ال نم سأنلا يف ناك اب رو اهب مفتنب

 وا نيسدننبم وا نيبوموأ نيبوفل اوناك ةاوس لضفلا لهأ نم مهاري نم
 هقاظنل اعيسوت هعم بك ارتشا بلطو مملع هعوضوم ضرعو هرادموا ةاضق

 فرا دارا نم لك ةبطاخم هلوبق نلعب نا هيلعو ٠ هدئاوف رئاودل اريثكتو

 ناو كالذ ريغوا ايخيراتوا ن ناك ايوغل عمتحلا عيضاوم يف اعفا ايش مدقب

 يتلا ةسلجلا هيف هل نيعي باطخمب هرضهتسا هيتك ايف يبتاكم ةرظانم ىأر

 هيلعدودرلا بتكت روضحلا هيلع زعيوا يرصملا رطفلاريغيفنا.ك ناو اهرضحي
 مدقي نأ زئاوج.ضعب رذقي نا هيلعو ٠ نالعالا لبق هل لسرت وأ نلعتو

 ةماع ةدئاف عمتجما ديفي وا هصصخت ايلطم نقةحيوأ هنيعب نف ىف ةلاسر هل

 يقتني نا هيلعو ٠ فراعملا ةرئادل احسن مبلل اطيشنت هاري امم كلذريغوا

 عمتجمل اذه دوجو مهأوسي نمو نتفل او يولعدلا لهال وخد ىثاحتيو ءاضعألا

 لاعب عمتجلا ىلع يضقي لمع اذهو ٠ هئاليال ا آعنمو هماظنل اظفح
 نم هذخي ام نسحاو تافاكلاو بتاورلاب موقي هل دارا ال وهو فورصمو

 رْشع ةسمخح لك هبأ 2 ةباطغلل الفحم تعب نا الذ ىلع لوصحلا لئاو

 ن٠ لوخدلا مسر ردقيو ةجردلا ةفاتخم يساوكلا هيف نوكتو ةرم اموي

 لو ديرب نم اماع هيف لوخدلا نوكي و تاجردلا بسب ةتد ىلا نشر

 اهمدقي يتلا بطخلا يف رظنب سيئر ةباطنلل نوكيو ناركس ىلعالا رجحي
 سبي أم عمتجم ا بساني ال أم منم قدح هل نوكيا اهب اوبطخي نا لبق ءابطخلا
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 نؤعب الاجترا :بظني نا ديري نمو ةيسنجلا وا ةينيدلا وا ةيكلملا قولا

 نا هتاكسا يف قهلا سيئرال نوكي و ةباطخلا ربغم هئاقلرا لبف عوضوملا
 دقع يفكيف اذه ىلعو رودسلا رغويوا راكفالا شوشي ايف اكتوا هنع دش

 نوكيف رهشلا ظسو يف ماسقالا هترظن ١ عمتجما هيف ررقي رهش لك ةماع ةساح

 هيلع ىغتي اذهو ةنس لك ايباظخ ًالاقتحا رشع ىنثاو اريرقُت رشع ىنثا هل

 ةباطخلا لفحم داربال مضي اهدارياو ةبطخو هريراقعب ةصاخ ةديرج ءاشنا
 ةرغتنم ابمواعو ةيبرعلا ةغللا نا ثيحو ٠ عمتيملا ةرادا ىلع هب ةناعتسالل
 يضقي ةيرصملا رايدلا ىلع مملجلا ريراقل رصقو ةيضرالا ةركلاما سا نم ريثك يف
 نبد رصملا نيبفاللا غوفوب ىضقي اه اهريغيف هيلع وه !١ىلع ل يخدلا كزتب

 ميدقل عمتجلا ةئيه لف مهيعاس: اوهاعيإل وا يأرلا يف موكراشي ل نم مهريغو
 ىلع قيد تلا هريرقتل الط ةيويدخلا بائءالا هلاعاو هعوضوا لماشريرقت
 هارياع ةيقرشلا لب ةيب رعل تاهجلا ةبطاخم ق> هئاظعاو راظنلا ساوم نم هدامتعا
 | دمضمت ةموكحلا ةءاعر تحن دئافلا ملظقعلاعم اذه مضوو 4 ور نم

 ديلاهستتالو نيضغملا ةياعسالو نيدسفملا ةسوسوهبلايرستال ىتح | ديب انو
 رشن يف ةموكحلا طب هوت يف كلذ دعب قمللا مملجتلاو هتبحو نع هليوعشب ةيدنحالا

 يفاهر رقي يتلا ةيوغالا تاماكل !لامعتساب اهءاتك رئاودل اهرماوا رودصب هري راقت
 1 ٍ.هسوهراكفاةرئادل اعيسونأ علا هعيضاود ةيقن ىلع عالطاالاو ةيمسرل ار.تابطاذم

 نهب ةلمعتسم ةفولأم نوكتف : راكتلاب ةنسلالا اهلقصت ىتح ههيذاوم ل وأدتيف

 نيضرتنملاو نيبتاكملا أطخ هيلع ضرعي لام منخناسناد رم نكيلو ٠ ماعلاو صاخلا
 راسوا هئع تمص وا *يلمخلا نالعا نم هاري ام هيف فرصتي ماسقالا نم
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 هتسلج نوكت اذهو باوصلا وا ىلوالا وه ام ىلع هيبنت وأ ستاك ةوفه

 عوفولل ضرعت وأ سانلل هاردزا وأ يصعت هيلا سني ال ىتح ةيرس

 ماسقالا لاعا ضرعت مسقلا اذه ىلعو ٠ نيتتاكملاو ءاضعالا يناج يف

 لق لع نا ريغ نم ابماسقا ىلا اهدري ماهررجيو اهحقني ةماءلا ةسلجلا ليف

 لكمدت ةماعلا ةساجلا موي ءاج اذا ىت> 0 لمس كيس هعنص اب مسق

 نم أكرم يلاعلا مسقلا نوكي نا يضئقي اذهو - اررحم (مثنم لمع
 - رسفلو ثدحملاو يوغنلاو يوغللا هيف نوكبف صاصتخالا ينلثخم
 ةئيه ءامأع نم هريغو يوايكلاو هراملاو يضاقلاو بييظلاوسدنبملاو خروألاو

 يلا اهريرقت دارملا ميضاوملا ىطعت ترا مزلي ممتجلا بلاظم ريرحتلو ٠ عمتجم ا

 ربشلا ةدم ةاضعالا اهيف رظنيل ةسلج لك رخا يف اهيةصتخلا ماسقالا |

 مسق لك مدقب 0 ميفنتلا سام 1 مهقنلو بقك ةهجارا تقو مهدنع نوكيلو

 داععنا لبق اضيا اهيف رظنلا ديهل مايا ةسمخب ةسلجلا لبق يلاعلا مسقلل هقاروا

 عمتجتلل ربظت اهيلا فتيبتاكملاو ؛ارقلا ار | ةميعضو ةقيرطلا هذهبو ةسلجلا

 ةساجلا نالعا نم ساب الو ٠ جيقنتلاو ريرمتلا ةياغ يف دج ةسيفن لاعا

 نوكيل ءالضفلا نم ديري نمو دئارجلا بابرا اهرضميل ربهش لك ةماعلا
 همارت>ال ىدأو عمتجما ةجردل قرا وهو يعامجا يأر نع همدقت ام ريرقت

 تاغللاب نيملاعلا انناوخا وجرن انناو ٠ ةماعلاو ةصاخلل همدقي ام لك يف هب ةقثلاو

 مسا اونيبيو تاحالطصالاو تاماكلا نم هنوري ام اومجرتي نا ةيبنجالا

 لمعو ةماعلا ةمدخلا ىلع ةدعاسم مهيتوجلا كلذ اومدقي و اهنم مجرتملا ةغالا

 لك ةلبضفل ارشنو همهال اديلخت هبحاص ىلا لوف لك بسني ف را عملجلا
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 ابتمجرت نكم ال ةيبنجالا تاماكلا نم اريغك ناب ضرتعم انهفاش دقو ٠ لماع

 ةقيقح ىلع فقي مل هناب هانبجاف ةيملعلا تاحالطصالاو ةءانصلا يف اةوادن
 ةلوادتملا تاملكلا لباقم يف ةيبرع تاءاك عضو دصقلا ناف عمتلا عوضوم

 الباقم هل مضي عمتجلا ناذ ريقافعلاو تالالا ءاساب قاعتي اماما ة:سلالا ىلع

 لوادتلل يبرعلاب يبدجالا رجم كرئيو ةيبرعلا بنكلا يف ظفحي اريسفت وا
 منمي و ةببرع ةماكب ةيبدجا ةماك لك ريغي ناديري هناال مايالا روركو

 نييقرشلا جايتحا نم إمت امم رثكا عي هناف ةدحاو ةعفد ةيبنجالا لاعتسا

 نيل أتلاب ابو روا تدرفنا يثلا نونفلا يف ةببنجالا تاحالطصالا لامعتسال
 ال دئاونا اردصم ىلاعت هّللا ءاش نا نوكيس عمتجلا اذه ناف ةلمجلابو ٠ اهيف
 اهيف ام لعتو بتكلا ةعلاظم يف لغوا ولو هدارفنا لاح ناسنالا اهيلا لصي

 ىوقلا يفلت لضافا نم ضارتعالاو ثحياو ةرظانملاو لدجلا لدابت ناف

 ممدجلا اذه يف انو ٠ لئاسولا نم ريثكب طاحلا دصقملا وه لب عمتجلا دصاقم
 نموه امئاو ريذحتلا باب نم الو هيبننلا باب نم وه سيلو هاضري ينطو ءاجر
 نع دعب نأ وهو انه.تجج هريغو يرصملا ةقث ل نمي ام ىلءريسلا ءاحر باب

 رهزالا نيبو هنيب يتلاةلصواا ظنحي ناو ارهجو ارس تايسايسلايف لوخدلا
 هنكمي اذهب و هذيشةحامسو عماجلا صئاصخ نم وه ام ءيشل هضرعت مدعبرينمل
 مولعلا ىلعينبم هساسا ناف ةيماعلا هعيضاوم نمريثك يف هخارشاب نيعتسي نا
 فرصتلا ىلع نزوردقي نءذلانيبرهزالا نم مممظعم نوكي هواضعاو ةيرهزالا
 | مقل نم كف قيرطلا اذه ثلس ذاو لقوا طابا تارابلا يف
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 لك ىلع ميظع ريخ هنم داعو هب ءاك ذالاو ءاماعلا ةنثب زافو مفانملا ةريغك لاعا

 ممتحلا ءاضعا راكقا نع بيغيال اذهو ٠ يقرش لك ىلع لب بيداو يونا

 دب أ و قتلا مف نيئداكلا عامتجاو نيةيرفلا داعال لوصولا ميل زعبي الو

 مدوج نيلذاب هءاضعا ىرنو يوغللا ال يبلءلا م.تهلاب هيك كانهو عمتجملا
 ةرخالا يف اياملا تاجردلا ىلا ملصويو ايندلا يف مئادلا دجلا ىل دلخي بف

 نولمعي اوناك اء هازج

 ذيلتلا في رع يدننانيما بيجنلا ىذلا باشلا ءاهثنا نم ةلاسرلا هذه انل تدرو
 قئاوي ام هلاثما نم دري ام رشننسو هناوخا ممل اطيفنت اهائتبثاف ةيقيفوتلا ةسردملاب

 فراعملا ةباصعو دالللا ءانبال ةمدخ ذاتسالا برشم

 جوعا دوءلاو لظلا ميقنشي ىتم

 تكل. و داشرلا ليبس ىلا تدنمأ الا ةما يف فراملا سعت تءاضا ام

 نم هذخ# ام صاصلا ترهتو اهاصقا تاياغلا نم تلانو ةراضحلا قيرط
 ةءارزاا مدقتك شيعلا ميهنب اهعتمتو اهدالب ةداءس ىلا ةيعادلا لئاسولا

 نارمعلاو ةيندملا حور اهيف تبغي امم كلذ ريغ ىلا مئانصلاو ةراجتاو
 ىلاغلا ىف ذشي دق فلخلا نغ هملعن امو فاسلا نع هانهاعام نكلو

 تنتاف مولملا راحي تصاغو فراعملا ف تغبن ةأود نم مف ةدعاقلا كلت نع

 لامالا غولب نع اهدص دقو الا رمشت ملو نيمشلا اهرهوجو نوثكلا اهردب
 مدنلا نانب ضعتو ناوحلا ةرارم ىساقث تحصاف لاب ىلع احل رطخت مل قئاوع

 مولعلا باوبا ىلا اهعره تزرعو بقاوعلات رق تناك ولو هيف تطرف ام ىلع
 أهرمأ لا ام ربغلا لوقث نم ةيقيو هن أش عقر. و نطولل اهيلع بجي ان: مايقلاب



 يا

 ةنكسملاو ةلذلا اهيلع تب رضالو لالالا ىلا
 رات هب ءاج امو مايالا ثداو- ينطفنت ملا اهل لاقولئا- الأس !ذاق

 ءاماعلا نم نوكال مولعلا ةسارد تنّةلا لوقن نا الا ال باوج الف نيرباغلا

 بادهاب كسمتلا ىلع انيعمو مئارجلا باكترال ةل !اهذذتال وا نيلماعلا ريغ
 عا كرم نا انماع دقو ٠ اهروغ تربسو فراعملا تصخن اماك لاهالا

 مف بشت قاقشلا ران كرتو اهئانبا نيب ةذلالا مدع لودلا طاطا بايسا

 اصوصخ رصم لهاو أمومع قرشلا ينب مكيلعف ٠ مارالا هملصت نا لق ام رمدتف
 هأيا كتبلس ام اودرتست ىتح قافولا قيثاوم ديبأتو انديد مزحلا ذاختاب

 ايناطاو] لاق هلوقب المع كيب تاذاو دصت ناب ريغلا هيلع راغاو راهن

 ركام دقو ال فك ( محير مهذتو اولشفتف اوعزانت الو لوسرلاو هللا

 ضارغالا عايصن الاو ةيدوبعلا قر لمحت ردق براجتا نازبم متنزوو تداوحلا
 ءايقلا ىلع انرادتقا مدعب تيكبتلا .ىرم ةرم ريغ انئاذا عرق ام انفكيوا
 لجو زع هندل نم هانحنم امف فرصتلا نسح نع انزجعو انلاعا ءابعاو اننووشب

 كلسنلف اهب منمتتل دالبلا ىصقا نم اهمؤيتو مالا اهيلا قباسنل يتلا تاريخا نم
 تيكبتلا كنذ در ىلع نولعتنلو ماثنلالا طباور ىلع لوعنلو دادسلا قيرط
 ةداعسلا ىرم ةجرد ىلع لوصحلاو حالصلا نم ةماكلا داحتا نع ٌأشنب اه
 ةدامسلاو

 | نم زع هلوق عبتنو انتناكم ولعو انعفن هيف ام ىلع قفتن مل مل انل أبجع
 متتكّدا يلع هللا ةمعن اوكذاو اوقرفت الو اميمج هللا لبح اومصتعاو ) لئا
 انئابا دج ىلع ظفاحت ال لو( اناوخا هتمعنب متحصاف 3 لق نيب فلاف ءادعا
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 تاعرتخلا اوعرتخاو ةديدعلا تافلوملا اوفلاومهيرصاعم نيب اوداس ني.ذلا نيلوالا

 أوقافاف مهوفلخ نم ابلبنمبذع دزو ىتح مل ةدهاش مئاعا لزت مو ةديفملا

 ةيبرعلا ةمالا كلت لسن نحنو انريصقتب اننوتكبب مويلا هاهوةلاهجلا ةيشغ نم
 ظ لبجب ماصتعالا ىلع لوعتلف ٠ ةرضاحلا ةراضحلا عبنمو نارمملا لصإ

 ال ل انل ايبع :يلاظملا ىصق: سنو ىعاصملا لدذت نم نكمتن ىتح ةاخاوملا

 رماي ناب هيلع يجاولا انم رونتملا لمعي ال لو انتدئفا تنشم نيب عمجت

 0 م ىتحركنملا نع ىهنيو فورم
 رارغألا كلذب صخاو ٠ ًاعيمج انقالخا بذهتئو ةياوغلا ينايف يف اومجو
 فرا نودب تاوهشلا عابتاب نورهاجيو يهالملا رايضم يف نورابتي نيللا
 مهئارا ديحوتو مهراكفا لمت ممج ىلا مضهنتست ةينطو ةيمح ميف كتمت

 تدياف ضقانتلا لك تضقانت يتلا ممتاهك داحتأو نيابتلالك تنيابت يتلا

 ديلا ملو ملو ةالالا مدع يف يللاغتلا اذه مل ٠ ريغلا سئاسد
 تاغصلا لاكو باوصلا قيرط نع اغئاز ينغلا ىار اذاريقفلا يدتقي نمب

 هلمش 5 موللا بورضب هبرضن وأ هلثم فنعن فرا 03 عرسال

 اوبش ىريذلا داسفلا باحساب كبر لمف فيك رت ملا ٠ ضعيلا

 2 مرتب ١ لاوما ميسجو مهتقو نيع اوفرصو لئاذرلا باكترا ىلع

  هالبيقي جورت ال يتلا ةعونتملا هرومخ مهيطاعتب يبننجالا ةراج جن ورت
 اوبعلو كلاونم ىلع اولمع رم لاح ةبقاع كناذا عرقي ملوا ٠ اندالبريغ
 - ءازعا اوناك نا دعب ءالذا اوعبصاو ثداوحلايدياميب تبعلف(راهتلا ) 2

 انملع هضرعي ام لك لوبقل ادادعتسا ي يدجالا انيغ دجي ملول هنا لمن مم
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 دشو زيزهأا هنطو كرت الو هترادث تحير ١ نوسعأ| راجدأ تحت هرض ىنخ ام

 لاحرلا هنع
 ىلع مزعلا ءاول دقعتو !مةورصو مايالا تابلت ريتعتلو قثنملا هقفناف

 مهانطلا> نبي دحتقن ال مل انل ع مقاراا ىلع قرا مستي نا لق ةطخلا ريرغت

 اوطش ام مذط و زيزعت ىلع ةسسّوأا ةديوخحلا معابطب عبط و ةديدمل نونسلا

 كلسعلاو م.ةغأو م.نيدو مهدئاوع ىلع ةلففاحلاو موةوقح نع بذلاو هنع

 نوطرغم بعانو مترن ندثو انيلع رختلا مل نعص اه كلذ ريغو قافولا ةورع
 ضارتفال انايحا ةداحلا انب سة دقو لاومالا عبوضتو تاوبشلا عابتا يف

 يف هد.لؤث هتوفب ال ام همر نئازح نم نإ فرصيف مهدحأ نم ماردلا

 هقوةح ىلع ةمزاللا تاطايتحالا ذخا مم ( تالايببكلا ) قاروالا نوب

 0077 جرخنو هياع ينثنف 5 م هل ايسانم هاري ام ليجسلو

 ركذتن جرخت نأ دعبو وكلا هحاوخلا اذهل ركشلاو هل دمحلا نأ اناوعد

 ةيحاص ( الثم لوب هجاوملا) ىلا هجوعلاالا انعسي الفوبللا يلاياو ظحلا مايا
 ةفيطالا هريبلاو لاعلا اينايمتلاو ذيذللا ذيبنلا نم هترامح تعمج يذلا مدقلا

 نيدصاو هكرتن مث تاعرج ضعبب انءاشحا كانه يبلنف انلاوما بلس ام

 انددع ام دفن اذأو هلل نيطلا ديزن كانهو ثتاصفارلاب ةروهشملا نالذ ةوبق

 لع لازن ا و هق>ح هيقون ىتح انتعاس اجا ولا مياس يفتن الف : ماردلا نم

 كلذ ىلع سقو ٠ هكلتمغام عابب ىتح انيلع مارتن نويدلاو لاملا هذه
 ىنمالاو نوركذملا ركذتيلو نولفاغلا ظقيتيلف عاربلا هريطست نع رجل ام

 جوعاد وعلاو لظلا مة: سب

 فلم
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 مهدالب همدخ ىلع اونوأعتي و موتك تقرفت نيذلا انيلهالوانل ع

 ىوس اوبستكي ملو مالملا مابسل ىمرمو هاوفالا يف ةغضم ملعجو حالصالا

 قى ما للثهو نوييبرغلا رادسل ظمتلاف ٠ حدافلا عيرفتلاو مصافلا لب ل: :أ|

 عوصوم مكلاعا لمغل 28 6 أ ١, نأ عقدو 2 :اطوا ةمدح ىلع م.ةراغ

 دا ثلا ىصأملا مها أوداقام مهو ال وط ًانامز اوضق دقف انتسأرد

 | ةديعسلا مايالا لب الك مئاطوا حلاوص نيلمبم اندالب نومدخب مانيأر
 ا رفوالا ظحلا اما وف لب ناطوالا كلت اوسني مل ةدشلا يف اهرضف

 ا ةادا ل 2 0. 35 ًافوخ الو دقتنم داقللا م نم 8 ا مظظعالار

 م سل ءانبأو م ا لهم هم لح يف صالخالا نم ه موسقلا ىلع هوضرف

 4 يطو ةراغو هدم لالخ نم يه هلاو ءال وع ن.مزاح نس مسرد هألف

سا دم ىف |( انييرت راصمأ يف ملثم نوكنال مو
 اثبت و ريخلاو را

 يل لذ هللا ف انروغ لعف اك ابنع لحرت و ا قب أذ نا ىلا اب.ذ ندب تاذ هلق

 كرتو لاحرلا دش ىلا ةجاحلا انتسمو يرابلا بس ال انب شبعلا قاض ول
 ن2 ةمدخل أئسفنأ بهو امامهم نأ كنا ١ باب نم سيلا ناطوالا

 قف دحوت الهنا لا كش الو م أنع نوديمب نو انةمر دسن و اناوذم ن هك

 انت افك تناك امم اهنوؤش يف لخادتلاب انل محست نم ةندهتلا 0 كلت
 مظظعأة ويل ارابخالاو ةرضاحلا لاوحالا يفانلو انلاخل قرت وأ نب فا ارت نم الو

 قيوافا انمرمالا 1س سوس :اف ليلد مضواو ناهرب

 هاشخن ايف مقنال ىتح ةديدعلا لاثمالاب ربتعنلو ةمزالا تدتشا دقف قافولا



 ص بو و“

 يدي ال امف الا يبنجالا نودلةب ال مل ام انيلهالو ان ابجع

 قل يب نوكي فيك هوهاع ىتح سبللاو ابرشلاو لكلا ىف نافتلاك

 ةءونتملا فانصالاو (ديدجلا طمنلا)ةدوملا ب ءاجعنمموب لك ملز ربينا هومزلاو
 لي وتو هتاقيرباف ليغشت هل اونعص اذب و نيسحتأا راتسا تحت هشغ ىوطنا ام

 ٠ هب نمو قرشلا ىلع فرخزاا عاونا نم تافيربافلا هذه هجرخت ام يلغا

 مفدو هئارشل قباستلا ىلا اديدج ًافنص مهنم رجات رضحا اذا انعرسا امو
 انيق ةينطولا كرحت ضنا نودب ىلق اضرو ةيفاص ةينب هيف ةلظدابلا نامالا

 لع عيضلاو ريغلا ديلقت ىلع انغتو ةلفغلا هذه نم انظقيت ةرهاط فطاوع

 اذه نم رثكاب سفنلا انللع ول اننال ةجاحلا زيح نم لقالاب جرخفل هلاونم

 ليغشت اندصقو لاحلا هذه ىلع نحنو هلاعا ميج يف هتاراجم ىلع انمزعو

 نيدح ىفذ هلع نم كش ال مجرن انذاف هقوس ىلع اهتاعو:صم ضرعو انلماءم

 هدلب تاعونصم كرتي نم وا ةرذ لاقش اند عاتبي نم كانه رضحي الذا
 داكلا ءاذغ اهنع مفريف انتراجت ىلع فكعيو

 دئارجلا قب حتاصنو ءامكحلا لاوقال ةدعاو اناذ | رعنلو لامهالا سابل ملزفلت
 ديرمو ريبخ بردم ذاتسا لكلا مويف ايف ضارغالا نع ةهزنملا ةينطولا

 ضارغالا يوذ ثح نع دعءايتنلو ةغمادلا هديناساو ةءطاساا قحلا لئالدب

 ليلج ريما دهع يف مولا نحنوال فيك ميثا دتعم ريل عانم كالا مف اه

 ىتمالاو هنلكاش ىلع لمتنلو هتبمم ىف صلخفلف هتيعرو هنطو تابجاوب فراع

 جوعا دوعلاو لظلا ميقتسي



 تاسرالا بأ

 السو يوالا كايذب اجوع

 اهو رادلا مسر اللثة

 ناو ب>ا نمل افظهتساو

 ىلع ميقا نا نسحي م لاف
 امو لوملللا اش ا١٠ لحاو

 هرطشا رهذلا تلح دقلو

 دحا هلبب مل ا“ تولبو

 يدقتعم مايالاب تاسان

 يديموأعلا زو> يف تطسإو
 أرمع مص ىف تدقنو

 ىلا هالوأا اوأ تعفو دقلو

 امو فورصلا ةيداع شسنمأف

 ادبا مد يالوم اي( سابع )
 ايضعقم هللا كاعر عدصاو

 اومكح دق نيضاملاىلءرخفاو
 اع نيمألا دليلا دهامتو
 الزتع داعألا نمل اب

 ةسرمهرظ كلب ىهر بيد 1لضافلا هردصح ةدياصق نم اس تال نأ أئئاَد

 هلوق اهنم صقانف ةمينفلا ةيويدخلا ةرضدلل ةمدقملا نيئاةسلا ةراح
 س 2

 السو دما بحلاب لا
 الخو الح هع نمنأك دق

 العف ام لك هنم تركنا

 الزغلا ءيملاما هافولا طرش

 الذع دقوالا مرغم نم

 السعلاو رم ةئو تيوفلكو

 الثم هشثدح راصو الا

 الدجلا امايلعتيف تيوطو

 الطع لزي مل يد.ج نا ولو

 الو> الو هيف يل لوح ال

 البتبم لضفلا موسر يب#

 الجو ًافئاخ الا تنك دق

 الشتم مالا عاطم انف

 الضع ام لك كدِج اسحب

 لوألا مه اوناك ناو و
 الع قر هب ىمولعلا قرت

 الذب اذا ءاطعم لجاو



 تطاير يا هيييييسيزينزياس يلج يضغط طشا يييط _ .نيوضسشاجييطابالط بايب بسيإ+.كرابخ طخ جا

 دي + ها لع

 4أ رطقلا رود ثكدره الذح أءاد كد_>ح كوع

 الحر هراب دلت آل هللا 1210 كلا داع مآ

 الع أو مودل اره لم 2 صامسا دقلو

 رثاعم لك الق ىف ظافلارردل يبقا اذه ند املكو

 هعلاط ردذب

 دوم لضاثلاسيدالا دينا رعاشلا ملغن ند ةدمصقلا هزه أيا تدرو

 سل مجرتم يكذ يدنفا دمحا لماكلا ذاتسالا ىنبي متسر مرحم كب
 ا.ملظعم اننا اظل ةدور والا هةدحأسسو رموملا نم الأ هن دوعب راظنلا

 هللا هدبا لات هلهاو بدالا ةمدخب ًاماق

 قارفلا ركس رامح انلبج ول

 ءأنث همشل ا نا ينادتلاو

 اينح درو هافشأب فطتقاف

 انيأو ادق نصغلاك ةاتفإ

 ىنتدنوا اهدعبو ىئتقثاو

 ارارف يلوي ىجالاو !مترز
 تفأ ضوبلاو دوسالا تدجوف
 ماوق مر رخغ شدا ل انا

 تِدعت ول ةراغنب ينم

 ئراردلا تعسف اهمد ىرحو

 ىنالتلا ركش رادقم انها ام

 قايتغا ران داؤفلا يف تكذام
 قارشالا ةياغ يف دودَخ نم

 نالتالا يف ماقلا ردو
 يناثو لت ملو اهاوه كي

 قافاآلا ىلع ايضلا موجم نم
 قاظنلا لثم سانكلا كاذ لود

 قام لبو تبعا يبظو
 قادحلا كلت لائ ىنتحن

 قافصلا قوف دوقتعلاك ت.اقن

 قانع يعارذ تقرع أم دعب



 نك 1 وع

 يذو اهنسح يف ضور يه
 رمعم نيع هلففب تدةاضا دق

 را
 الثط فرامملا ىدث هوعضرا

 اذهو قافنلاب داس .ريغ

 ءأكز يف هركذ سيط ىرس نا

 قارعالا ررظم لضف ندغ

 فقاؤالا ىلع أضا ردب لثم

 قارطلا دب هلود ترصق

 قافرلا نيب بش لضنلا ىف
 قاةمتساب راذفلا جوأ لا

 قارطا يف مانالا لك تمث

 قاسك مواعللو 69.٠لراغ دل لا ىلاو ةماه لضفلا وه

 قرش مع دف هأنث ردب وه

 لالهك ىرس العلا ءامم يف
 هواية اف مولعلا يدان ىلح

 ناب ميدب يدبي ميف ماق

 لاوس هلل اوضرع املك

 هالعو  ةمواع

 ريدحو هب انريه٠ه ترف

 هانثل ًالماح راس هتبص

 اهاب ر نع ىأن ذم رصم تبغ
 لخ همالسلاب

 يئانتلا لبق ضيرقلاب هفي مل
 قيدص نم انثااو لضفلا كلف

 اياهعسلا ميرك ىرولا رخل ثنا

 مىةشهدأ

 كنهيف

 نزاع ريغب نكل ابرغ مث
 قاذحلا نم ةلاه هلود

 ىنالملا دنع لابتالا ديزمب

 00 قلعنو يناعملا يف

 قايرتلاك باوجلا يف ناك

 قاقش نود لغفلاب اوُرقاف
 قاذالا رئام ةيشبيت كفرا

 قابعالا يف كسملاك اياربلا يف
 قارشا كي داع ذم اهارتو

 قارفلا ليل لوط مونلا مرح
  زاياشا طرفو هل ليم مم

  نزالطالا ىلع هذاتسا تنا

 . قالخالا رهاط دعولا قداص



 كك

 قافرلا يف ةبخت دحلا امم يف سمسش رهالا ةرغ رصملا ةودق

 نافنلا تابئاش نم اربيو 2ضيرق ظن لك نادزي كلب
 نزامللا يف اورصق كيلامم يف اولانتو ىرولا غلاب املك

 يئالعا وذص تاقوا ينادب يعيدنع سالارثاشب تلاون ذم
  زادص ريغب انثلاب تجوت اسورع كامح ىلا يكف فز

  نزالظلا تالئاغ نع اهاتحاو بويع نم اهب ام راس اهرمم
 نافولاو افولا ندعماي دد ؤ.لاو رففلاو لاكلا بر تنا
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 انعضا ُِه دي ىف يدي هله

 اهديسو دالبلا ريما ةبم ىلع اكيرصنخ دقعاو كينطو دي ىنابعض

 ناامل لاو ل عالا فيما نيتماوملا ريما ةبحي ةرحملا هذه ةط مرد لظمملا يريدخلا
 ةيذاك دوعوب هيلا كلي متسل يبنجا دي يف رمضو نم ريخ اهعطقفالاو رخال

 ال ماهواب كبهري و كءدقتل هبحو كحلاص يف هيعس كل ربظي ةيهاو لوحو

 لودلا دغي و كياع ةطلسلاب هدارفنا ىوعدب كرغيو هئيبو كنب الا دجوت

 كل روصيو لظلاو لوجن كماكحو روصقلا كت ارمأ ةسن كالضيو كنع

 راكفا ىلا ةيفرشلا كراكفا لوحيو هب كعدفخي قح ةروص يف ليطابالا
 كفوقح عايض ىلع ربك الا هنوعو ةي وهلا هدب نوكتف أمم لوقنو اهذخأت هيب رغ

 ال تناو كناطاسو كريما ةطلس عزنو كلها ىنانرتساو كناوخا لالذاو

 ميبف ةاهتلاو اذار يبنجالا باب ىاملا فوقو نا ٠ اذه نم :ىثب رعشت

 تنفو يف نمو عظفاو لذرا ميظلا فوقوو منشاو 3 ماهل فوقوو عياش



 دي 07

 هددرتو ميلا هددرتب دالبلا لها ضعب ىلع لاية>الل يبنجالا هيف رطضا
 رارتغالل مجري, نمو ٠ مهنم ركازأا لوبق نم هعنمت ةمظعلا تناك نا دعب مهيأ

 يف بيذاكالا قيدصت مهعقوأ نم هريغ لذ ىري وهو بيذاك الاؤ دوعولاب

 ناك ايف هئادنل مي الو يدان و هل محار الو ندي مجدا يب جالا كرش

 يهو ةيندم ةئيه ليكشتو ةيءاظن ةموكح مضوا الأ دنحلا يف ة رلكنا لوخد

 هدوقن الغ ىدنه لك قنعيف تعضو اهنا تيل هذه عدت ن الا ىلا

 نوسأقي ناوهو لذ يف هوكسم ميو ثتدارا ةروص ةبا ىلع ديرث ٠١ ىلا هب

 بلسو ءاكحلا : ةوسق كرم نوريو داك الا هل تتفتث ام ةلماعملا رس نم

 لخد ولو سوفنلا هل ضيقنتو بولقلا هل ماخغأ أم ةينيدلا ةدسك !هملاو قوقحلا

 مه ايف ني دنملا ةكراشم قمرا فعاو# ربع ربك | ىل ناكل دنحلا نويرصملا

 لماعي هنأ نيب رصملا نم اسما ريغ نظي الو باذعلاو ناقراتسالا نم هيف

 ةمهاربلاو سودلا ةداؤلر لكراف همع ىف ركسملاب هقداتو هحيرت ةءاخ ةلماعم

 ريغ دعت ال يأ ١ ةرتاكنا داديتسا تحن ريداقتملا هتعتوا نم لك دك

 لكاي مربك ارم ىف يدنملا ىرحبا ىرن اننا ٠ ناسنالا عوأ نم يزيلكنالا

 يزياكنالا يرلا ىرنو دايعالا ىفالا ملا ىري الو سبايلا راب سدعلا

 كح يرببا يركسعلا كح 0-0-5 سم نم قيدانصلا يف موه هل لمت

 قئافحلا هل تفشك دقف هدتيوريتعي نا يرصملا ىلوأف نيةي رفلا نم يرحب 1

 لع اذاو ٠ يرهاظلا دادبتسالا طوس نماملا دشا وهم ناوهلايدابم نم قاذو

 اندطو دق ثالث وا نيتفس لكىف لوقث نالا ىلا دن لايف زيلكت الا دئارجنا
 لعاباهال البلا كرتن نا الا انيلع يقب امو هتموكح انمظنو دنحلا يف نمالا

 ديم ١ ةيسكا هك ذ د كوم جم ل ير بس ا اي اي ىلا جت تيب يبي يباب تلا ف ا اوو واط ف» داو وا واسس يوت يا هواش هيام ا به نسنا دج: دج” يان سعه 777:77/1 5777:17:77! !طحلجم هانا! اجرا باز زج ان نزال ذا نتن تن و دس جس يود بحس

 ل دي يسمو يعل ايل ب جب هيج شب بيد توي وابا دجسجم قا

 دب عيوب نيبااباية جابي هين. كااتاااةه/ةيجالاجم هج 0 +, اجار ا يايبس هنا -- ١ حسيعجدل#بب#/#+#!هتطب جبت باسم اهيحسم جاتا "هيو قدجم ١ جيححو انه هسه سلا لما يلا يا ل



 دى 7 و

 نويدنملا ءأسب الكل كالذ نوأعفي امئأو زامتألا هيمشولا مهدوءوو مهلابةحا

 م.بوأق نئمطتل ةبذاكلا يناءالا منونجث ىدادبتساو مهيف مفرصت هوس نم
 6-5 اهريانت ما تمكح ةما لك ناذ كلذ ينرذ.لا مهو نانءءطالا ضعب

 ةالضف ةيماسلا اهتاكرح نه ةكرح لك نمرشلا سجوتل انطوو ًانيدو ةغلو
 اهئانبأ داعأو اهتورث لياقتو اهيددانم حالسلا عزن يف دب: يف اديب

 دادبتسالا ةطلس املايعتسا بجوت روما هذهو ةيللا فئاظولاو لاعالا ن
 ةيف> تناك ةسامس مالا كدلذت ف 3 تاكا ةما ةسايسو ٠ روةسدلا ةروص ىف

 مالسأ الذ نم اهدوعو فاخو اهتابلقت أبتربظا لوو نإيقرشا أ نمريثك ىلع

 مم دودملا كيس اهفالنخا مايا دنهلا ىلا مهتاسرا نيذلا ةثالثلا سوسقلا

 ةرالكنا نا املوقب نوهسملا ناتفي نا ةيسور سئاسد نم تفاخو ةيسورلا

 نوداني ةذالثلا ءالؤه تاسرا مك ام دنع نيهاسملا نيدرييغت يف ىعسأ

 ايعصا مالسالا اودجوف نايدالا يف اوذميو ىراصت | وناك مب ١: تقرطلا ىف

 موع دب لسأو مالسالا سووملا نوءديوتاقر طلا 2 نواصي اورادواو هكسأذ

 ىلا ةسواسٌؤلا داع موف || درر نيتلودلا نم ةنجل تنيعت 1غ 3 مزن ريثك

 نأ الو نيكسملا ضرغت ال ةرالكنا نا دن ماي اسم | د ن لعب موسنانك

 كألذ ثرمو : ,كوةع ن نم اهوعزنو ةيسور ىوعد اوأاطباف امموسق ن ه لس

 راغيل يرصملا لالثحالا هربظاو هانب يذلا لوبرفواب دوجوملا 00 رخملا
 ضرعت مدعو مهدالب سفن يف زباكن الا ضعب مالسا نم هنوعم# اب نويرصملا

 ايايد ابصعت مهريمال نيبرصملا ةرايز نودعي مينا م١ مل نيلهالاو ةموكملا

 اق ل امموس دب تارايعو انوراشب سرذاكا ةيمالسالا دئارول لومسايو
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 دى ع

 ىلع زياكتالا انحو مهولاب ابوروال اوهبغل يتاك اهب هيتفش كّرح الو يرصم

 من يصمت مقوةحبنإ ري اطمنهالا هدالب ىف نراعي ا :اذ اندض يعسأا

 ةبردنكساةيشئماوا واروأمنافزإ اكلألا يالا دجوي ماب نيف 0 - م

 رومخلا برش يف سائلا كاممل اورو فيرلاو ردانبلا تارامغو رصم ةيكبزاو
 اواوقي لو مهني دب نيكس ريغ نيب رصملا ضعبنا ارلاقل دجأ لا نعفارصنالاو

 ٠١ الا رصم ناش نم نوماعي ال نم ىلع نوبذكي مخكلو 5 5 كانهنا

 أهو دريش لزن الا مهما سل كري الو ايلاطبا دئارجو زونلدلاو سمنلا يف بطي

 يديا ىلع ماظنلا اذه يف تراص اراك رصم نا نظيف ةماظنملا قرطلا نم هلوح
 ةلءلاب و :رصميفحالصالا نمزياكن الا هلعف اررهدئارج ءالعو دوعيفةرتلكلا
 عم نوينطولا انماكح باوبا ةءزالمو ىنجالا ياءاارجحل ةجاحيف اننذ

 صفي ا* ءىثل ضرعتأا مدعو نيزادولاو نينطوتسملا قوقح ىلع ةظفاحلا

 ىنجال دارفالا ضعب ةرايز ناف كواملاب صتخي ام يا ةيلاعلا ةمايساب

 هوأ اءرو ليبقلا اذه نم ةمالا نا هل ” يموهتطملم طسإيف يعسأا هل نيزت

 تادحا ىلع هئازعىوةئو هرورغ دادزيف هدلب يىرع بوني هنا رئازلا اذه

 لودلا ةيقيكرصم ديو اهل ةرتاكتا نا ثيحو ٠ نيينطولا ماما ليقارعلا

 ءرظنلا فرص عم ندف * اهريغ حلاصم نم لظعا اههاصم نا ىرت امنكلو
 ند امو بيداتلاو بيذهتلا سورد نمانل هتمدق ٠١ ىلع اهركَشن اههلاصم

 فرفلا أعور ١ رهنو عفانلاو راضلا نا انزهيقو أنوف هم هك. أملا أذمملهت ند هع ||

 انبيد أت ىف ارمعت ىلع اهركش انءزاي ىاب اذهوةينحالاو ةينطولا نيتطلساا نيب

 ظ صا "اذا يلع هاظؤ أوك ىلل أ ,هولاعاللا 0-2-2 ىح هك ةرسع ردا هذم

 لاا محوبم !

 ا
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 ةداوشلا انذخا اهب ىتلا ةريخالا سوردلا صوصخلا ىلعو تازادتمالاو

 لاعالا نم انيلا ضوفي |1 نولهؤم انرصو ةيساردلا
559 

 همالس دمحم خيشلا لضافلا اقب ةميدبلا ةلاقملا هذه

 ءالدلا يف كولد قلا نكإو ىئنمتلاب ةشيعملا ييط امو
 هحاتتم زنك ملف ةيكملا ه.ؤ تعدوأ دق تبل اذه نا يبرو يا

 ساربنب لبسلا هل اضاف هناخ بجاوب ماق اًفاس هللا محرابو هانعم يف رظنلا

 ةسردمو لئامال 18 نوكي ىتح همالك بزع ىف مكحلا هل عدواو هلع

 رومثملا تيبلا وذف الماك اناسناو ًالماع اوضع نوك نا ديري يذلا كنعلل

 ةناكم ىلا وعسلاو برالا غولبو شيعلا بيلط نا رمعلل ايضب:ةسم لوب

 لالضلا وه كلذ لب ال لمعلا نع ىلالا ىنمتلا دري نوكي ال ةيناسنالا

 هيف ايف ةمعلا لذبو دجلاو ٍيسلاب وهاماو ىرقبقلا ىلا ريسلاو ديعبلا
 ضعب لاقو نابالا نم ةمثلا ولع و هيلع هلا ىلم لاق ةءفنملاو حالصالا
 ةجش نم سيل همثلا دو نا كف بعتاف سعت ال نا تلش نأ فلسلا

 ال هنال عرشلاو عبطلاب مومذم وهف ؛يش يف ناعالا نم سبل كلذك لقاعلا

 براجتلا تربظا دقلو ناوملا ضوضح يف لولحلاو راوبلا ريغ هبحاصل بجو
 رغفلا هلا رع اي لسكلا نأ

 ةءالذ وا امالذ اهدلواف ىيفاوتلاب ةلاطبا تجوزت

 ةءادن اهأنس تنبلااماو رقيب هبقل نبالا اماف

 هدض نع ايهان هناحيس ىلوملا هب رما هيقاوع دومحلا وه ىعسلا ناك الو
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 نا ىلع ةحصاولا ناهأرد ةيهاقو هفزر 0 أكو امك ام ىف اوشماف ىعت لفف

 ةلصمم هدجاعو ةحيار هتراد ” ينامالا غواب هانح

 ع تن أ عم نيواحا نأ ةيدغ بعصا يكذب رطاخ

 اءارش - ىألاو درئجو دءاقنلا ماهوا ىلاملا نع 0 لو

 هلذملا تنفق أ مهةسبأأو 1 ؛أينالا أم نم م درد مث سانا ىلع اهعأ ِ تدب رص

 أودع هسأو ميبولف ىلء هللا عبط نيذلا كنز أ ةيبا ضيفح يف مازن

 لئاعلا لوذ ا ورظنب 5 ىدهلاىلع ىمن

 ملا نم لخخأا غدلل فاضي الف هباطم دبشلا نا إعب ناك نم

 لئاعلا ىلعف راء ةلاطبلا ىلا نوكرلاو نيج قيرطلا باءصتساف

 هباطم لاني يك الواذ حومجلاو ًايرق ديعبلاو الهم بعصلا دعي نا

 هتيأذب رفظيو

 رياصل الا لامالا تداثنا اف ىنملا كارداوا ىعصلا نابمتسال

 هةعش ىلا نأسلا لدو أه هنأ 0 8 روظا مم رأنلا أ: حعومعت نعأو

 كيسا ىلع ةحارلا مر*و هرايثب هلمل لصو نا طعن دل | ةلزنملا هةيقرو شرعا

 لاق نم لوذ ةءا.ع بصل العاج

 ةحادك رحلا سفنف حدك او يسنلاو يحل ١ اعرق عد

 ةحارلا عم دو>وه مم لزوم 2 ةحارأأ ن 0

 اريثك 50 المثا ارض هل كر انآ ريداقملا هل ثحاتا ند .ماللا مولا

 ىذلا كلَ بسصاو رك الب ةورالا هدو ُْف علم هرم لوط كر

 وا اننا ىلع ( مه ٠١ ليلقو ) لبا يرتسم مسجلا رعنم هيبا ةمعأ يف شاء
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 متي ل ةيئاسنالا قوقح يفو رصقدقهياع بجاولايف هانيفلال اذه يف انامأت

 لكش باحاللا ىلع 1 ٍ تع أناسا نأو اة

 اوملف ٠١ لثم ل.ةنو ىنبثت انلئاوا تناك ا؟ ىبب

 نوكيولد نه كال دب الذ يا ( ءالداا ىف كواد قاا نكلو )لاق اذأو

 لوزيف ًايرغ كولد 3و ىح كااذ وبو مب لثم ةوذو كتراوصا :الد رن

 لة يولد تبلد 5 اريغك لوقت كالاح ا يباو مل بماديو كاز

 قرفتلا ىديا كل هةسرع م كلذ لكاش أمو كدب رد فهضو كاشر

 دد.:لل ريسكتلاو نهولف  اهعمج ددت اذا حامرلا نا

 هب ام ىلأ دشرم ددركسلو كلم از نم هب لئاق اه ىلا ايداه يدبتست كالعلو

 ضخااو دسحلاو دما عدت ناوه لصوم قيرط موكا نا كاللوقاذ كل>اغ

 كرورس مهرو ردو كالأه مشأ م ىل نأ * ا.فصا الها هدا ناو كناو >ال

 نم هحأن 1 0 دل آو د ىلدتف ةدءاسلا دي ' 7 ١ ىوذت د 2

 نم دارأا سيلو ٠ ةعاجلا مم هللادب دو هيلع هللا ىلص لاذ رفوالا ظحلا

 هس : ذْلا 56 اه 5 ا 5 ولثو اهي يبس اي مسا

 اوراصف فلاثلا نال | ورا قرغنا اصع اومْشَف هلا ل4 | صنعا

 ءاودالا هاا ف ةدحاولا س لاك و كوتدسألا ْق ظلال يلو انساك

 ادارع .تمرلا ادبي بالرزللا 0 اذه ٠ ايربظ ,هءارو يعالملا اوذبنو

 اهريغ ةمأ يراجت فا هما تدارا اذاف ,عا وهام لب طقف درفاا هب

 تامدقملا بوتر:و لا ولا ذاختأ نم دب الف اهضوهن ضوننو !متعرش عرشتو
 تال دمج سوس عج بسبوسة هج رز) رس بوس بروز وجبر سس هنن رسوب سس يوجس و ب موس

 17771 ياام سو دي ا وشب سوم سساسما سمسم باع ع دسم 0



 0 ااا ا ااا ا ا اللا ا ميلا دب يي يي يي بيبي

 و

 اناشسغا دنعلالاف هندعلا مسالا نم انريغ ةأرابم نيبرمملا رثاعم انيلع زءي الو

 ثدحو اذاف انئالقع 5 رقوتم ديد.سلا ي يارلاو اذيف ةدوحوم ةلمأعلا ةوقلاو

 .رس>ارصم نوكت نا يف بيرالف ثالنذلا هذه نبب قئالعااو ةطبارلا

 ةنطفلا ماع لناع لك انل دبش دق هلل دمحلاو اناف :دحتلا مالا نم لاح

 نرش ينل يريم هيمالسالا انتيعمج دوجو عم كلذب ةيليوالماو اكذلاو

 اينو اهريقفو ابينادو اهيصاق فئاوطلا رئاس نيب ةريغك عورف للا اش نا امل

 عاونا رئاس ىلا رظنلا اهجو ةهجولا دمت“ #20 ىتح اباهاجو اهم
 ءانبا ةدرتو ةديدعلا ةليلجلا مئانصااو :ديفاا تاكرشلا داجيا رم مدقتلا

 منان دجللا كردي الف هشرعملا هب بيطت امم كلذ وحنو زيزعلا اننطو

 هالدلا يف كواد قلا نكلو ينمتلاب ةشيملا بيط امو
 ظآآ 8

 ةبانع كش

 يدنفا ثا ةديبز ( سدربلا ) ةريمالا ةلودلاو ةمصعلا تاذتعءربت

 :دياس ةررخلا ليلا ةسردم ةثيالن بالم ابي.ضرتخق اين قيال

 ولا يردخا تبيبلا نم ةرودالا هلو روربملا ملمع ىلع ء ماكل اهئاضعال

 تاريمأو ءارمأ تيبلا اذه لهأ درعت يا نع هتئا امف ةبارغ الف

 وذ 0 دقو مهتبانعب لومشملا نطولا مدت هيف اف سسلاوريخلا لعف ىل

 ةداعسلاو ةدايسلا يذ ىلا ملل! اذه اهتلود ةرئاد ليك وكب ركاش ديم ةزملا

 متاحلا ةلودل ءانثلا مدقنف ةرماعلا ةردملا هذه ىبسسّوم نمبتار اشار دمعت

 ةمصعلا تاوذ ثحنو ىلاعت هللا نم رجالا ليزج 11 يلطنو هتحنم ام ىلع

 1 ا ا وس ومع سس



 د 7 سد

 لانالا نسعم هلخد ام يذلا لءسلا اذه ىف ةاراملا ىلع تاع كلا تاريمالا

 را باوثو ايندلا رذف

 ع

 ددءلارخا اوامجو ةمم فمصلا دادعا نماوصقنف ةءيمجلل وبس مق مقو

 الف مهوصنلاب ددعلا اذه ان ادب دقو ال5 هباوصو 855 نيرشملاو نماثلا

 قرفلا اذه ىري نم ددعلا ىف باترب

 راذدعا

 موضعب و اشاب ضاير ةلود ءارعشلا اب مسد د'اصقلا نم ريثك انءاج

 ضعءبلاو طويسا ريدم ضعبلاو فاقالا ريدم ضعيلاو ةريمصلا ريدم حا

 مر د ناىرنأن و أو حدملاو ؛اثالالها نيحودم هللا ىرأ. 5 ناونثوةدر لا

 لضافالا تأ ارض رذتما اذهو مهر انأو مناهل اداددعت اهدادعت نوحيف متاعا

 ضعيملا انرشنواو ةدب را ردص ايقاف, مدئادق رشن اندرا وا نيذلاءارعشلا
 رع
 م

 رح هظرشم مئادملا ةرثك لرا ىرن انا ىلع مدئاصت ترخ 1:نهردص قاض

 ب :واف منعردص ام لب مها غرو مهب سائلا ةقث ىلع مهداتعال نيحودملا

 نمشاذن كلير ميعاسو ةيحالصالا مت اذ رصتو ,هاعا رمظت ىنحمسفنأو

 ىتح متادملا رشامدع نع نيحودملا وذع وجرئانناف اذه ىلع وومدملا ها. نسحا

 ماظنلا داسفو لالا نم اتةنتو حالصالا ن متارادالا يف هنواعفي | مسرح ل
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 ىلعف ةيردنكسا هنب ل4 الم ىتطل يدنفا دومحم ةرذح انيع

 يرصملا ىنطصم نسح ديسلا ىلعو هيلع اودمتس نا نكرتذملا تارشح
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 لودولا ىضتقب كراشالا ميق هوماسي ناو ةيردتكسا موم“ صاخلا لولا
 لضالا ملو ةرادالا نم ةررحلا

 مئارشلا

 ره لك لف رشع س العا ىف ردصت هير ادأ ه- أضف هالي ر

 ليعامسأو ديسأا ىفطل ىدنفا 59 نابدنلا لرالضافلا اهي يب رع

 ليءاساورانغلا دبع ىدتفا دومحم ل مافالاري غلا يناهدعاسب مكحلايدنفا

 نوثالث اهكارتشا ةعثو يدنجلا يداملا دبع يدنفا دمعتو قدص يدنفا

 ة.اضقأا دئاوغأ 2-00 أيه لدالا ددعأأ ردص ىللفو هس لك يف شوف

 ابيف كارتشالا ىلع مولعلا_قاشعو لضنلا لاجر ثخغث ةبرادالا ذاوملاو

ْ 

 بادالا داومو داوملا دراوش نم اهيف اهو اهتارمثل اليصخت

 اهريخ نه اًرارفلئا-رلاب هما> دزالددعلا اذهىننوكيوزاكةءزام ردصت م
 دادعالا ضعب يف اهروخ انل ميمناوما انرطضت مل 1١ داتمملاك اهرادسا مباتنسو

 ىرشإ
 نءاروثك ! ددعنمتما رهزالا مماجلا خيم ةحايسلاوةلضفلا بحاصنا !ةرس

 بلاط نيسمخو هت نامتما يف بلاط عوبسا ل. يف نحتمج- يت الا ماعلا يفوةباطلا
 :ازإ-اريخ هلهاو علا نع هللا هارج هانثااو كشلا قمتت ةيانعل اهناو ةنس لك

 ةيناثلا ةءاسلا يق ا دغ يودسلا اهسسا: ديعب ةماعلا ىقرشلا رملا ةيعح لفععس

 لافتحالا اذه اييلع هللا داعا زيرعءلا دع عراب ىب رعلا ورتايتلا لحم اليل ةبب رعلا

 ماركلا ابئاضعا ىعس ركشو حاجنو ريخب

 ظ 76 مدن هللادبع



 قولا ةنس ١ نم نوثالثلا زج

 1 تابمرب 1 ١١ ١١ هئس نا. "؟ 0 ءاث الخلا مو

 نايدالا وو تايسنلا بداح

 نر. سائلا نيب لصاحلا ىأرو يناسنالا ماعأا محدزم يف قو نم

 هنذخاماماةتلاو لصاوتلاو فاختلاو قفاوتلاو روفتلاو سنالاو ضغبلاو بحلا

 هلو دحاو لصا ىلا مجرت عومج يف دادضالا هذه لوصح نم ةشهدلا

 يف قيرف لك نكساو يرقيقلا ماعلا عجرو ركفلا يف دعباو راق لا معنا اذا

 ةيتاينلا تاموعطملاو ةيولا تاريغتلاب اتم اتم فلات ضرالا نم ةعطق

 هب ذخات نيدب ةئئاط لك مزااو ةصوصنع ةنل ةما لك اعو ةيناودملاو
 ينلا مالا هذه كرت م هيلع اء ظفامو ابيلا لية تاداعب ادهدوعو هدقتعتو

 لنا ا حا و ما م نينس للا هذه ىلع نيب ةلصاوملا عطقو |* او

 مقوو هنم ترفو موه رفو ةرظن لوال هتركةتسال ىرخأ ةما ىلا لامترالا

 نم يجنجا لترا اذه نا لئاعلاهب يف أم بارغتسالاو ةرغنلا نم اهني

 ">ِ فاد عون نم هنأب هياع ىفتل انا ا,تروص ىلع هنأ الوأو بايو

 دو ابتغاب | ماطاخو هلم أملا أو هيأمأ : ملا تمادو رخالا كلعا مودا أهعرل اذأد



 جرو ناب فرقت تدب طالتدالا هرو رص ردعقب امن ةئاإلا ثتعدقو أبني لد

 ناكم يف ةمالا نه قيرف عمتجاوأو ٠ اهتيسنج دارفا نم درفل اهتبعشو هل

 هءاع مهفاطعنا ن د ملظعا موضع ىلع مقفاظعنا ناكل ليخدلا ا له مىهمو

 اي هزأ 9 4هنع هو رس 1 ل ناك اذاف ٠ 4 مورتقل ند ىونا مومسفنأ» موتقدو

 بذامتلا نكلو مهضرأ راع 555 الو م الا نيد الو مج, ردع مكتب

 انقرفول اننا اذه سكعو ٠ ليثملا ةجرد ىلا لوصولا نيبو هنيب لاح يسنجلا

 هأم تر اذ سنج ند هنأ ةفرعو هدأ ه.حاص لك سبطاخو نيدعأ. دم

 معقد ىلع ناردق.ال 27 ةس:لا ةطبار امتاذحو امهقورع 2 نانحلاو ىلا

 ادجول 1 نارنغ نم ة.حاص ءاما لك دعفوألإ امن نيا اناذ ايد

 لوطو راطقالا يف مالا قّرغتبو ٠ هببس نافرعي الاهضعبا اليم اهيبلق ىف

 تابافتورخ لا شرما تاغلوتاداعو عابط فلاخت تاغاوتادأعو عابط

 عابطلا تفلتخاف سانجالا تطاتخا ًايدحو ًايدق حوتذلا كيس لودلا
 مدس 3

 حي رخالا اهدحا فلاخي نانثا دحاولا تيبلا يف دجو ارو تافول ماو

 يمالسالانيدلا : يجن دعو ' ىلءالادي :ا قرع ىلا عوزنلاو ةبوبالا ةثارولا

 ني.ماشلا اوسرفلاب برعلا جزتما | ؛ وروأ صعءو أم ا أو 5 رك 8 هراشتناو

 نادوسلاو جرف الاو نأ اياطلاضمو طوغلاو مورأأو او كرتلاو بالرز صملاو

 م م45 تدحوتف مهبواق نيب فلاو هريغو روغيولاو نوبدنهلاو ةنيطاو

 ديلوتلا قرعب لوصالايىلا منحت سنج جت نءدلا ةعماجب 07 موصل رهاصو



 آم ا

: 

 د 70 و

 اذه لقتسا نامزلا روركبو ةيعباتلاو نطولاو نيدلا ةدحوب ةعماجلل لايم

 ذخالاو ة 4. .دطو || ةامأ| خلا 4 اع ا 1 دقو هلودصا لاخي رعح ديم 4# راصو سدجلا

 03 ا ةدمعملا س انحالا 3 نع مخلف تلا ف ناشد ر ها نع

 مس نادر هَل نع أشنو قرش 75 يلرع با 0 |

 لي 11 ىلا هناظيةساوهةيبرتب للاوم ةيبصعلاةهج ىلا هلصاب عاجر

 ىلع مهباوطاةخاو أ وروأ م ءأ |ء واحاذ تم لرينامورلا مأي ١ كاذ لم

 أم رحغل لام سء>ح وف 7 ا انما تاصح ن ,دْلا ةءمادو ة ةينيدلا م ؤر>

 كل ذك وهئاينا راع 9 لها 4 أم ىلا دأع ْن هزأأ لوظبو لهالا هيلع

 اًدحدل ٍ.اةدادعا الا منع 7-5 م 3 :دمرصقل مزنكلو رصم ىلع مشرفالا ب 1 9

 اريبخ ناكو نيدبرغلاو نويقرشأ 0 انما رظن اذاو٠ نيبرصملا طسويىف |

 لاعفالا ة ضب يلصالا !هسنج ىلا تاذ لك دري نا هنكماريلاقالا لها روع

 لماما رظن نم ين أن دف ابنال ملا يف ةيفاكريف هدو ةرصل نا :ررسلاىلا

 اذحلو جام او 1 ناس مسأ ند أ,نهذ 8 مه أ اهرثأ م ةينحأ ة ةروص ل

 ةمرلاب ههأ مر أف أف ةروصلا فاصوا صعب يف هفلاخي هدو ىأ ر نم طخ 5

 عابط هيلع 0 دقو هيي اموكب دوةهق ١ أف ب هدلو ىأر اذا 3

 قالخاللا نم هيلع مه ْن سعسلاو مهيأ 5 517 د ءاج نم

 نجلا كاذ ٠ ند همكم 2 كلم الو كلذ نه ةونأ هم هع أم هلو هم 1 أو

 ناو هيف مرصد مكعب هد املا ل أف سائلا صعب هار 9 باميلا أدهو

 أقثس 1اس اننانةملودلا تا ءلقنلاو ةيسأ هن ةبم |أ رومالا يف ايظع لد هل
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 الع بذا امضب ىلا بذا هش 0 >دلاو طماخلا نع تدعنو أسفل

 طالئخالا هرآسإ يبنجا عيزم ابيف ناك امرو ضعبلا ابضعب ىلا ةلسلسلا

 را ىح 4.4 ف و درد-و 00 هرورظ نم 6 ردك لوطو

 َْف نو ةمالا هذه ىلع كت حس 5 أاذأو + .لصألا ىلا ذاحلا» 21

 يخأت يف تعرسأو اهءلع تفظعو اومأ ١ تعزز أبنه قورع 3 لوخدلملا

 غي تدلو نم مذت تداعو املاوقاو اهلاعفاب اهلاعفنال تداقناو اهدئاوع

 لامتساو ةهروص أمنع نيوبأ وأ 8 ل ثفرعو مون اره ناب بن رثو مهضرا

 ىلع يلسالا مدلا دادبتسال ةينطولا ةعماجلا ىلا اهعاجرا ينطولا اهيخا ىلع
 مو ضرغأ 4 ؛طو نع تناغل لا تالا , ل 2 0 ١١ تازأإا كأت

 ىَح باوورح لودلا نم ريغك ز أو هيدا أملا هدو 0 هنأ لا داع ىفقنا

 طعما اهدعاساو ق أود تاروع ىلع ال 3 اهملا ة هدأ ”أسلا ءامدلا عاب 5-5

 . ةينطولا ىلع ةيسنجلا ةيذاج ةبلغب اهدالب نم ابنك ىتحنتفلا ثيو محلا

 ٠ ة.طاللخالا عماوملا و ةياودلا تا>وتفلايف بئارع هنم ثرهظ ىن>رس اذهو

 ضو نيالا 8 أب.ذاو يفرط ناب ملف تاذلا أ 0 ةغمص كانهو

 اسنح اهئاأ> ناو ا. غيصنا أ بسب تاذلا ىلع ؟ىق امنأف نيدلا ةغيص

 اًذدوصا ىلا عابطلا سره أ, ناةومصخم ناد د ذأ 9 اطوو

 ةيندسا ىلا عابطلا اب الغم ةرئاكناواسنارف و ناب ٌتتممأو رح 95 0 اذا انناف

 ماذالا هارهسسل الق ةندأع ة.ناع سفنو ردم صااك بلقب هنيد "هلك ل أباد

 كلذكو هناطأس لالذاو هكا سيرو ةصرع كنب 4ع راصتنالاو هيئيد

 ةيس:جلا ىلا عابطلا تاره ًانيد الثاق ىمبتو يبرع نإب برح تعفو وأ
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 سكعلاو ىبمتلا ىلع هليثم راصتناب حرفي ضرالا ىصنا يف ًايبرع ىرتف

 نيدلا ةغيص ترتس اهدحا ىلع طلستو ًائيد اهل رياغم ربظ اذاف نكعلاب

 فرطلا ةبذامي فال الاو ديحوتلا ىلا اهتو>و ةيسنجلا عابطلا كلت

 تملات اهتليثم ىلع ىرخا ةما تطلست دقو ةمأ نع ةما ثدعب اذاو ىنيدلا

 نيسنج نيب طلستلا ناك نا ةيسنجلا ةيبذاجلاب مغلاو نرحلا ابمعو دعب نم

 نيماسملا وعدي يذلا اذه و انيد نيفلث# نب طاستلاناك نا ة.بدلا ةبذاجخلاب وا

 ىراخيو اسنا رفيدبأ تحن سن رتوزياكن الا يدياتدنملا عوقو نم جما

 يبيسم عوفو نمربلانلنييعيسملاوعدي اك ايسوريديات حت ربنلاءارو امو ورمو

 سنجلا ابذاج تمكح دقو ٠ ةيقرشلاتاموكحلاو ةيلعلةلودلا يدي تت قرشلا

 يتبذاج نم ةرفنأاب رافلبلاو ن؛يلبجلاو بريملاو ا.ئأمورو نا أ ىلع نيدلاو

 قصالت اذ ادب ىتح فعضلا ةدم عوضخلاب تيضرف مالسالاو كرتلا

 ةرذاملا ةعفادب لالتنسالا ةكرح تكر" ابوروا لودب ةينيدلا اهثذاح

 منيب ىقبل ةينيدلا ةغبصلا ىلا ملوصا اولوح كرتلا نا ولو نيدلا ةناعاو

 تراس تايسنج مذ ىنيدلا ديحوتلا بجوي ام ةذلالا نم ءالؤه نيبو

 اذاو ييسسملاو السالا نينيدلا لاجريف دهاشم وه اي ةيذيدلاةغبصلاب اهلايما
 ىلع ةيلغتلا مالا ىلا ةللاف | دارفا هادو ةرضاحلا ةيقرشلا مالا ف انامأت

 بهذا ةئلاةعوأ ضعبلا يف نيدلا ةاثام عم سيسرفلاو زيلكن الاك مهناطوا

 ةءامالا ةبذاجلا نا انملع نيتفللا فالتخاو نيئطولا دعب عمو نيدلا وا

 زامفالا ىلا هئوللو هموق هيلع اع ءرملا لو# ينلا طالتخالا نم ةدالا

 ةءاك الو هتغل نم فرعي الوا نالا هني د ريغ ىلع ناك ناو ىلصالا بالا ىلا



 دي ١ ع

 هتطو ريغ 8 ىبرألا ا اذهب ةءاغتما ةلودلا ند ةقثأأ عفن بذاجتأا اذب.و

 دارملا نسمع . هءطو ىببو ةموذ ْق ادد صأوم ىلع 4 نايعدساو 4.اع فطمتو

 دارملا اماو ةفيفخ ةملاسم ىلا الا جاتحي ال يرظف ناسنالا عون يف ىف سأأتلا ناف

 انا غمأو ءاممأا روغلا ىلا 0 ايإ راع ا.غالا جاشمأ نم ه صلخ سء> لك نأ

 رش طظلستاا تفو ءاح أذاَو م ةرورغل أوعدل امردقب هرشأ عب لب هيلع هءاماسأ

 املا> نم لكو ٠ ةيزملاو فعضلا كميالا هربق تمت مقي الف ذشو

 تأادح هلوصا ىرد أم رذقب لا صلاخلا سجلاب طلع الل طالخالا هلوصا

 اي وروا تعنتما ةلعلا هذحلو ةبذالا كمي سنجلا وجا هعابط ريظتف هيدي نإ

 اصوصخ ألاعأ 2 تفاعل ة.أ'ءأا أانفئاظو 2 أرتاساح ريع فأن 0 نس

 نول.# أم ىلا مهراكفاب عجرو نييفرُسأا ءاوهأ فاالئحا 2 رامح بحب اذاف

 اذه ثححبوا كاذكو ٠ لصالا نينجلاب املوصا ىلا ءامدلا دري نا هنكما هيلا

 ةذلالا دجوت اكولاعفلاو ةنعسلاب هلصا ىلا اههف طيلخلادرا ةيبور والا رمالا ىف ثمعبلا

 انيد ةدحتلا انطوةب راقنملا سانجالا نيبدجوت ءابالا فالئخاعم براقالا نإ

 مم ةيكلم ةيعادب الا ةلود دشن الف ةيقرش ةما ةلتاقم تقو ىف فالثئالاب

 ةهاسملا سانجالا نيب كلذ ىرن كاذكو يبرغلا ىلع قرشلا راصتنا اهتهارك

 يلم ررظلا الا ماك قرفي اي مناف م مردعو ني دنهو سرفو كرتو برع نم

 اسساسسسس7 اة اا زآآةآةآةآؤآؤآةزة اا 101١
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 نكامالابرقاو ٠ ينيدلا محدلنلا حب يبنجالا ةهجو نع هبذجت ةينيدلا ةغبضلا
 نيذلا طابقالا نم للقب هظلئفم هيمالسا دالب اهئاف ايف نحن ىتلا رصم انيلا

 ةينطولا موعف دنو ميقبأس نم ١ ماو .,م اود : نم ريغك ىلا ةيسنجلا ميذجت

 داما مانع تاق ىتلاةر 0

 سانلا انرراس اذاف يزيلكتالا سنجلا يرصملا عومجملا ىلع ١ رط دقو نيسنجلا

 نوع ةدال هراعفلا ىلع مانيار يقيفحلا هلم نع هدارفنا ىلع دحأو لك انلأسو

 ةبءاشم نع ؛ ةدعب مههامد اني ارو ينطولاو يسنجلا بذاهتلا قلح نم ةقلح

 تارشع وا اذاح ا ادارفا ةفلّرملا فولالا هذه نيب ىرن مم ٠ يزيلكتألا مدلا

 اهرتسي ناك يتلا ةياصالا هبذاجلا 9 00 نواب ا نوفل ال

 ل منخول د لي نفد 4 انف ةيقرشلا

 ناو يزلكنا ها اه نم تالالا مهدابعتساو نيقرشلا لالذا بس>و ةوسفلا نم

 وه نييقرشلا زيلكتالا نبا لع كيلو نالا من و نأ هأ أوماعي أو هوفرعي

 ناب رصملا نم هاننار أم بذامتلا لع د.هاش ريكو "” سس رفلا ا 1 | ىلع مكحلا

 اومان ةيبنجالا راكفالا بلقتب ةقباسلا ةسايسلا فعضب مناف ريخالا دبعلا يف

 ةيسنجلا زع ىلع شالا مهريما ةظفاعم اور الث فعضلا:دم ينجالا طوس تمت

 مهريمأ لالة سا مهبح نم مهنطاب نه ربظ ةينطولا صُئاصنخلا ىلع صرحلا دجتو

 شي ملو هباب ىلا ءاهتلالاو همساب ءادنلاب هتم اولباقوهلاجرب هتموكح ةراداب
 مائتلالا نع ةنذاحلا هن دءقأف يىدجا ٌءأم كلر“ اح نم الا مهم
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 د و . نيلوالا هئاباب - كرا لبق هل اناوخا هارب ناك نم

 سانلاو سئارغو بئاهعربظت رارسا نم ةينطولاو ةينيدلاو ةيسنجلا بذاوجلا

 ءاكحالا مدعو ا لوقلا يف ءاطخلا وا ةيتاذلا عاطالاو ةيسايسلا رهاوظلا اهيسنت

 :رم * يش ىلع اوكح ام هقح ماقملا اذه اوطعاو رظنلا اونعما واو لمتلا يف
 نود امنطو وأ اشد وأ ناك ًايساح بذاحتلا مكمبال ابمزاولو 0

 سا لع ديرش لك و -* راطقالا يس جسرا ةيكارمرما

 دنع اوفقي الو نرءدلاو سنجلا ةبذاج رس يلثم ءافعضلا عيل اواو ىوثا
 هسارفلا نوناق مهتفرعمو هقي1ا ىلع مفوقو 9 ىناسن ا متاع

 ىرير أم ةكاذؤاا هذه ىلع ضرك الو ٠ نايعلاب هنوريو ناذ الاب هنوعم“ ام

 تارورغلا 5حيف اذهلخدت يعاودلانافيب رغيساي سب قرش يسايسماثتلا نم

 رهاظنلا ىلا نيطلافقملا وا نيبطاختملا :ىجات اهناف ةيسايسلا ةطااخلا ىف اصوصخ
 لك يف نيزائجلاو نينطوتسملا ةطلانمت ضرتعي ال اك بابحالاو ةوخالا رهاظم
 ىلا لإ جانحيال يرظف هلليثب ناسنالا سانا نا انلق انناف ملاعأا راطقا نم رطق

 ف5 اهارت الا ةرورضلا ردقب الا ءودتال ةطلاخلا هذه ناك ةننخةلابب

 هب راحلا ةمالا كلت م ينجا اهنطوتسا ضرال همأ ةب راج لياع مدعتو بهذ

 هليكاوا هكيرش وا هراج ناك نم ىلع حاللسلا لم<يو هما ىلا دوعب هنأ
 ذاب رظنلا ناعمأ دنع لوانتلا لبس ثم اذ ناف لا ووكملاو بسلا مايل

 ابمدقل يتلا مالا بعالمو صاخشالا قئاقح ىلع فونولا هن اش لقاع لكل

 نولقءي موقل ةينيدأاوا ةيسنجلا ةيذاجلا

 بم يس وس جوس ووو وسمو بس بسم جوج



0 
 يردصملا سدنهلا يلاله يدنفا مساق بذهلا لضافلا نب ةلاسرلا هذه

 ام ) هيضايرلا مولعلا نا لئانلا قةحتلاو لئاعلا ريصبلا ىلع ىنخيال

 انايبت اهلمجاو ًانايب اهقداو ناش مولملا لجا (ةيككفلاو ةيعيبطلا مولعلا ابيف
 ره ةقث ىلع نوكيف ارضعب ىلا اهتبسنو اهرسأب تأنئاكلا فرعي اهب ثيح

 ةعانصلا ةرئاد مستلو ةءارزلا اهب هل نسحتث اهراشمو اههفانمو اهصئاصخ

 ءاضق ىف اهمرؤت سف ناسنالل ةديفملا ةعفانلا روءالا فشككتو ةورألا لصحتو

 هةثارحو هتفرح نم هتارورض يف همدخت نا بجي فك مباع وهراطواو ههئاوح

 اهنم رضي ام اضيا اهب ملعب و كلذ ريغو هلافدو هئاذغ رمأب موقل فيكو هلاعاو

 ةيرورضلا مولعلا نم يبف اهنع نأ يتلا تاروذحلا مواقي وا بنهتإ فيكو
 اميف ةجرد أهب غاب اعر ناسنالا نا انلق اذا هذه ةلاحلاو جرح الو ناسنالل

 ةلمجلاو لمعلا ن . ىلاعت هللا هدنع اع هتدئافل اندلا تي اءرئاد لمتسي

 قاطن هيف عسا يذلا نامزلا اذه ىف ايه حاجا قرط لجأ نم ِ

 يتلا ةيعانضلا تالالا عيب عارتخا اهنمث نادلبلا عيمجل نارم ءلإو جراضحل

 ةيماس ةحرد ىلا ناسنالا اه لسوت ُتِيح ةيعاتحالا ةئيملا رادم ابيلع

 ريفوتلاو ريبدتلل انوناقو مفانمل اداسع ل تمحيصاو شيعلا دغرو ةهافرلا نم

 نرع مماع لضفاو دادسلا ىلا داه نسحا تراصو ذئاوفلل اًرنكو

 داسفقلا باكترا

 رومالا هذه لثم ىلا رظنو ةريغلا هتكرح نم لك ىلع فاخ ريغو
 ىلع ناهربلا ةماقال تح لع عفانم لقعلا تبثا اذا هنا ةريصبلا نيعب

 نومي كلو موللاءذه عفان نرغب نيدلا ضعب وقيام فالق ذه - موز
 فد
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 نيدلاب ةراض امنا

 هيمهولا صصقلا ةلزنمب وأو اهوازناو رابتعالا نيعب أهيلا اورظن ول اذبح ايف
 بتاكلاو مناصلل هذا ريغكب كلذ نم ىمسا هللا ماو اهنا عم رابخالا ضعب وا

 نا ديري نم موزللا دشا ةمزال ضو سولجو سينا ريخ رعاشلاو بساخلاو
 هيف لغتشي يذلا ثمبلا ناك اممم ةركفلا لاعاو لقعلا لاخشا ىلعهتايح يف دمت

 ىدمهلا قيرط ىلعريسي اهان-ب رانتساو ابي هلقع فقش يذلا ىرت الا

 ةليللا يف * اودع طبخ طبي هناف هريغ فال مواعلاو فراعملا نم اهاوس ىف

 ثلا ىلا عرسي اهتقيرط ىلع نرمتملاو ريغتملاو تباثلا نيب طلخب ثيح اهدلا
 اهريغت نه لولعملاب قش يداارببخل نييعتو اهريغتم نم اهتباث ةؤرعمو للعل نع

 لوي هان دجول ًالثم سم سلا ةرارحن ع ىضايرأا يعيبطلا لوق ىلا انر ان ظن اذاف

 سمتلا مقوم ايدو نيرمال ةعبات مايالا نم مود لك ةرارح لعج ىلع هللا نبا
 ضرالا ىلارظن نمو رذئموي ةباحلا حيرلاةهج اهصخاو ةيوجلا لماوعلاو ءامسلايف
 مفدلاو بذجلاو قرفلتو فلاثت م عملج اهّوازجاو اهنابقاعتي دربلاو رخلا ى

 اهريصتو اهقرفتو ماسجالا قئاقد ددن ةرارخلاف اهنم ةرذ لك ىلع نيطاستم

 راظمالا نوكي ًالئاس اهعجري و ق'اقدلا هذه برقي بذجلاو هللا قلخب ارانب
 اهناتتفي و روذتعلا نراقرتخي ءاملاو ءاوهلاو هللا ماب راهنالاو راجبلا المت يتلا
 هديعتو تاتفلا اذه عمجل ةبويحلاو ةيوامكلا | ىوقلاو ةيميبطلا بذاوملاو

 ناب ماد بارطضاو ة 0 ةكرح يف ضرالاو ' هللا نيوكت اًدإص ارك

 ىلع رودت اناف ةتباث تربظ امبمو داضتلاو فلاختلاو مفدلاو بذجلا وق

 ءاوتسالا طخ ىلع يتلا نادلبلاب ريستف ةعاس نيرشعو عبرا لك يف أهروحي
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 وب لك انبريستف ةرم سمشلا لوح رودتو ةقيقدلا يف المم رشع ةمبس

 هقلخو ميلعلا زيزعلا ريدقتب كلذ لكو لايمالا نم فصنو نويلم نم رثكا

 نع هلوق ىلل انرظن اذاو ١اهضراوعب ىلاعت هل هقولخم اهتاف ؛ايشالا كلن عبطب ال

 يئزجو ىلك عاونا ةثالث ىلع س ملا فوسك لوقي هاندجول سمشلا فوسك

 هصرف ربظي ىح ضرالا نم براي دق رمثلا ن | عاونالا هده باسو يئلحو

 ربظب ىتح اهنع دعت دقو را ءفففقاولل سهلا صرف نهرو

 الب هصرف ربظي ثيحب نوب 200 ؛ لدو سمسلا صر نه رغصأ هصرق

 افو ك اهفسك امصرقن مربك | هصرقو سمّشلا م!ءارمهنا قفتا اذاف سمشلا صرقل

 هبناوج ىلع نيذلا ىلا ةبسنلاب ًايئزجو هلظ ةكرح يف فقاولا ىلا ةبسنلاب ًايلك

 هلا سأر تحت نمع ًايلك ًافوسك اهفسكابصرقل واسم هصرقو اماما رم اذاو

 امانآ رماذاو لالا سار نهواس الرع انيك اينانا نى ورع لاع

 ىري هلظ سأر أر هاجت فقاوااو ضرالا هلظ لصب مل ابصرق نم رغصأ هصرفو

 فرغم فئقاوأاأهأو ايقلح دنع فودكلا نوكيف ةئيضم ةقلح ةفوسشكملاس مشلا

 انرظن اذاو٠ اذوسكم ىقابلاو - سدسلا نم !ةرج ىريف رمقلا لظ سار نع

 و موه عيمج نم انل رها سعشلا لوقي هاندجول سمشلا نع هلوق ىلا

 هريدقنو ىلاعت هللا لعشب مك يف اهرشاو أ دو ابعسواو ارظنم اهريكأ

 رمتسلاهنمو امتاةيفر تارا.سلاو انضرا رودت الو>و يسعتلا ماظنلا زكرم ىف رهو

 ًارطت يتلا تاريغالالك هللا ثدحيو اهيف ام ةايح مول !هبو ةرارحلاو رونلا

 دحاو ءزج الا اه:رارحو اهرون نم انلصي الو ا رظمو وسو رحو درب نم اويلع
 نم ةعشالا هذهلالا ضركعت ال انضرا نال ءزجفلا فلا ةئم ثالثو نيفلا نم
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 ة.اىالا لعحلا ٍش نسوسلا ناوش االاو نوكلا يف هر يع ةعشا لك

 !هروغب نيتوقن نوع ! رايتعالا اذهب. ىبف ثارأ» لا ميج اهنم ىلاعت هللا لصف ىتلا

 نرش ني ارنيو نين لادا اهةاخ يتلا ةبذاجلاب الود نوكستو اهترارحو

 ين ربكي لب ةدحاو لا> ىلع ىت»ي ال سوشلا صرقو ءايسلا يحاو يف افوح

 ةمات ةرئاد ىف رودت ال ضرالا نا كلذ يدسو فيصلا ىف رغصيو ءاعثلا

 ( صقان مظق يا ) ةيجيلها ةرئاد يف لب سءشلا لو>
 رغص ذمتبا اذاو ربك انيلا د برقا اذا هنا ةعصاولا رومالا نمو

 هن الل اًريثك أبنم رغصأ وهو نيو روق ريظي رمقلا) هرغصب ىفتخي ىتح

 85 يتلا تا رايسلاف عساشلا اهدعياوه دنع سمشلا رغصو انيلا ابنم برقأ

 انرظن اذاو 'رغصا اهارن دعبا ص ىتلاو نمن اهارن ام ربكا سوشلا ىلا ائم برقا

 سهلا نم هرون دهس فم يورك مرج رمقلا لوقي هاندجول رمتلا نع هلوق ىلا

 ضرالا ىلا يك اولا برقا وهو !هتعليالاءالظ مفريف ضرالا ىلا هسكي مغ

 ضرالا نم رغصا وهو ألا سعّشلا الا رهاللا سد اهراكاو ارظنم اهكضواو

 نيرشعو ةعسل وت ىف ةرم اذوح 1 رثاذ ابعيشف مجنألا يف ةرد ندعب راو است

 00 ة ليم 55٠٠١ وت اهنعددعبو لاله ىلا لاله نم 0 فصنو اوي

 اسلا ىف لايما هتس لدعم ىلع ءاراهو اليل الصاوتم 0 رفاسم هيأا

 7 ١٠550 وحن قيرطلا ىلع يقبل ( يدا |.:عالا ريسأا فنءاضم كلذو )

 لالمللا ثا فيك ىرتالا بقارد لكأ ر هالخ هين لو هاارود و

 اردب راص اذا ىتح ةليلف ليا اهنعرخ اني م ع سمتلا عم ةليل لوا يف بغي

 ىلا هنن غل نم + ضرالا لوح هنارود نم ناك امنأ تالف أ مموغم دلع فرش
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 ظ ك0
 كالذُف و 9 اهءامغو بك اوكلا رئاسو سعشأاو رمقلا فورس أهأو قرشلا

 نارود ن ١ م يل ةعأد نءرشعو مإ را يف 98 ره اهرودت ىلع ءضرألا نارود ن ف

 بينا ع كا ىنرهاظلا ويه ضرالا لوح < رمَقلا ١ ثنارو هلق - ا

 تئارغ ا! نمورهاظلاب ما رجالا ةءفب نارودأ لئاملا هز ارود ردع وهو اوبق 5

 رخآآ ىلا موي نم هلكُش فالتخا رمقلا ةبقارم ىلع نيمدقالا تامح ينل
 ةراثو لاما ف لثملا هب برضي اريدتسم اصرف ةراثو فقعا اًقيقر ةرت هارتف

 كلذ لك ىلع .نخ ردبلا ىلا برذأ ةراثو لاله ىلا برفأ ةراثو نإإ لاب

 اذاف يمقلا ةياغ هنمانرجهل كلذ ةدهاشم اندتعا دق نكن ملوأو دحاو رم

 ةضايرااو كاذلا لع ىلع تا هل نكي د ع م اذه هي ًاناسنا انك

 5 ا اذا لوذي ا 0 0 ل ا . اقرا فتناحتو 4:ئىحص

 527 10 4 دربلا لم 3و اذأو ءاوملا 2 لءاص4 بتذع 5 ه١: ؤاعأ ءاأأ ىف ةرارلا

 تار. اورام ذ 5 ةباوحار هأو أمأأ هع 2-3 كذو هع ناك 7 ىلا داعو طغضلاو

 فطاتف اينؤستف ةرارملا اهب تلمع اهيلع سمسلا تقرشا امك اهومشو راهمالاو
 .اشينا ىلا ابيف ىقبيفىريال ًافافش اولا قئاقد ًاللفتم رشتني و دعصيو اهغام
 ة., حملا رت لأ هيف ام كرتو فج ًاليلق ءالا ناك اذاو ضراعهيلع أرطيف هللا
 -- 5 ا 2 ف اماه مخ ءأم فاد كعب رود صل | رغن ىف

 9 | ارادقدة هق رومو رطل تالا ى اتق ف ىلع 0 ءان لا ةيفدو

 ءاوسلاب هلثم طغضد ءاملا؟ لايس ءاوهلاو ءوعصلاو :اونالا بارتقاو ولا نر



 د 71/١ و

 لياقف ءالااماو هل ةيانالام ىلا طغضني ناب هنع فلو تاهجلا لك ىلا

 كاذب ومحزأأ تت هءضرغمص ءاوهلا محز اذا هنا طاءضنالاب ديرنو طاغضنالا

 ءاكحالا مئادب نم نوكأ أ يف لا سو ةيئاملاو ةيئاوحلا خذلالا «سراخلا دت

 ىلحاو مارغلاو بحلا صوص اقلب لعلا نمريخ !يب علا ناف ماظتن الا بئارغو

 ثيعلا لخدي مل يذلا مكحلا رداذلا ناويسف مانال' نيب قانتالا رداون نم

 هنّوكو هقلخ ام اًئيْش

 اهدضعإو لذعلا اهديوب ةعطاس نيهارب , تماق لاوثا هذهو

 اهنا لاقو اركذ للعلا بتا رم يف هل مفترا نم اهرلظن ةهادبلا اههاستو فاصنالا

 ةريام هاري يذلا نا ىلع 0 داهأ سقت الو ةديقع سال

 نرا هنكمال اهب لغتشاولف اهب هلافتشا مدعأ ال' !هتريانم هل ربظت ل نيدلا

 داسقلا نايبب اهوصا نع مفادي وا سايقلاب وا ليوأتلاب اذوصا ىلا اهدرب
 ال لول يصعت هناف لالدت-ا الورظن الب ةعفد اهل هدر اما اهيف هاري يذلا

 لاق (5 اهب لغتشي مل وهو اهداسف ىلع ةح يقي نا ه:؟ب الهناذ نيدلاو 5

 نم ميسصلا اونيبو اهب اولغتشا برعلا ءاهاع نم نيمدقتملا نا م٠ ذاتسالا

 لاخلا _ و ةيلابلا معرب م 3 العفو الرق الامعو ًاهلع دسافلاو

 نيدلا رففو يبارافلاو يلازغلاو دشرنبا هربق نم ماق اذا انب فيك
 يواضيبأأو يروباسينلاو يسوالاو يناسب او مساقلا وباو انيس نباو يزارلا
 لحاطف ن« هريغو دشعلاو يدل اويدنكلاو يجافملاو يرعملا العلا وبأو

 لوقعلا ريوذتو مو هلا ةمدخ يفةيبطلا مهتايح اوفرص نيذلا نامزالا كيتا

 5 ل 2 ءابرذ نق أضع 2 اورظنو ميهيأ هو ماهل لاروع مينو | علا
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 يرابلا هلزنا امفِذت امنا ةسمب مواعلا هذه ءاماع رش نم هللاب ذوعا لوقي
 تو.شثلاو ة هءويخ صأا ٠ ند هلا >ةم اعدم خمس نيهاربو 24 4 .هاوةلداب

 تابأ تدنفو تشالتو الت دك يتلا منوف راوثا تفقو دق هلا

 طم بلا ناك مأيا ناءستلاو فرأعملا نب اهماع ايت نا للامر اه روم

 ذخعي ناسألا ةصاخ ىو ناويلا نم هزيم ال لالا تاماظ ىف ءاوشع طبخ

 8 امل 9 لا نم هب تاب ف دوأ>و | انكسم م 5 -5-ر در

 اناعقو حالف 0 ةرامجالا رومالا نك يسرد راض ىح مهنادلب ما

 يذذا ايف تتفلاو اهدعا ه تطءضو ف ىعملا قدح هدو ردح لوصا فراع 07

 طئاسو اولبسو أمف تاعارخت»إلا اودازو اتقرت ١ | انس ف اودحو ىع# ال

 ىلاعف كراع املع نوكي هي داك هحرد ىارصعلا أه ىف اهونقنأو ايدمرا

 نولوقي و ممالمو هرجز لابن مهئانبا ىلانوهجوي و مظح ءوسنوبدنب كالذ
 لوذعل فئاطأو مولعلا فراع ْن 1 0 مال ١ م ةعلأ تلا 5 اه مأل هيت ا 7

 انداقتعاو انتاغل نم انل نوثراولا متنا هانبالا اهيا ايف ةيكملا 08 . 0
 ةضبن مويلا اوضهتاف انمولع نم اننامزا يف هانعضو ام ىلع ةظفاحلاب ىلوالا متنا
 بتكلاو كيديا نب يه يتلا ةيقبلا نم مولعلا كالت اوبلطاو فراعلا يكحلا
 نيب ىهو تاغللا 55 جرت يقلا ةقيدمحلا بتكلاو كل اهانكرت مينا
 ىح قئاقحلا أم نونودتو مولعلا كالت نم تأذ ١ اينش لو 4 ؟يديا
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 ةيكلفلاو ةيضايرلا مولعلا ةسارد 4 نم ابيب متاَق وه ام ناهذالا نم ىغني

 ةمالا ماهر دق نونوكت كاذب وأ: 58-5 فااذ الوةدق 1 سس : ال ىتلاةيميطلاو

 ءاجرلا ناس هتلمح رافد 050 - رامي ب انع ؟نمقش ن هه ةنسأا ما دل. .-|و

 تت اوهام اواوئئاوتاناما 5 . او ٠ لميامىملا روصل اوتايثلااب طمهتاصوأو

 نلرالا دقت نادل 3 داراتتسالا ليبس ىلع ركل اعانركذ لاوقا هذهو

 ًائيش نوفرعت ال ؟كناب دارفالا نيب ةاشم اونوكت ال 0 نيفرامت العلا يف انل
 لوةعم نم مواعلا عيمج يفهلو الاانم تان قدا . نمأ# ذأ النونو ا منا ىلع أبن

 كتفبس يف | ! اارمالا أر .ترانلسا ا تافلوم أهرحغو ت اس اكلفو ت هس أيعمطو لوق:مو

 لعالا فقوتيال هلوسو لبس بلطم اذهو ٠ دابتجالاو دجلا رامغم فيس
 ةفرءمو هراضن و هرب ىود هدب اه ءاماع نم تكرتت هم.ظع هساع ةمعم

 هأ 0 اهتظرف ةلو-ةم 2 ا,ةدحو نو هلاوقا دحأ لك اهيلع صرع

 اطخو هدأ سف ةحو هل تادو ةيع م كأذ فاالخ ىلع 0 ناو أهر 0

 ماوهأ او صأو لا هيل تلفقاو ال ه تح دتمأ اذ 2 .ءمحأ هدهلت ههملأف ا اف هدأ: أ

 لذدبو هدنع أم زاربا لع ددأ لك لقاو هتدئاع تمافعو هتدئاق تمجخ

 م:عابأط يف رثويو مرعشل ىف يدجي ام رشلو موملعتو نطولا لها ةيب راب هده

 « او 500 .٠ 5 اسس 1 ا هه 0 2

 هاةيافك لئاضفلاو فراعملا ىود نم مية ند اوم دقتل اوداتجالا ىلع مي و

 ةفلوأا سمكل |! ين رظنت ةيهجحدقع نم لضافلا هيلا راشاام نأ (ذاتسالا|

 تقدص ىثبب نيدلا فلاختال ابت أر اذا ىتح تايعيبطلاو تايضايرلا يف

 د.سفت ال ىدح بالا | ذه ىفهياع ل نوعي نا ىغبني ىلا |باوصل نع وه ايل

 ماكل ل ع بيب ابيب

 زورو ووو بس وسما
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 لوب رفيل روس
 نيذلا نار ىملا لضافا نم دحام لضأف ن :.م هَل سرأأ وهذه ال تدرو

 ىلاعت هللا هديا لاق هماعي رما ىلع ذاةسالا اب هبنب ابوروا قئاةح نوملعي
 ا رت ش دا
 قحلا نأسأ ّش ره يلا ا نم نييرشعلاو عسانا دد.هأا يف عراذ

 هلام يف همصنا ىف صاخملا ةيرصملا ةمالل ظعاولا ه لب قدصلا قطنمو

 يسايس لع وه لوب ر غياب دوجوملا دجحملا نا « بعضا نم دي ين يدب مزه »

 نم 5 ربظ ام ىلع ءانب اذهو قرشا راعتسالا يف زباكتالا ح ان دصقب

 ىلع م ىلا ىنرذعلا ماو مهاعأ يي َْف محا لا ةحاو اولا , موبعالت

 ةقدأص ةعز 6 نع يب هيأ ريوسملا ارد ناخد د ينكلو | فص هده ةمأ

 ةئعاطلا ةنائطلا هللا ر كاذ ىلع ا:ايلدو هناوحاو ,يليك هل لمع انم>ا نم

 او هيلع ىلاعت هللا ىلص ديحم انديس ةلامرلا بحاص قدصو يئالسالا

 اكي ريما يف هتوص ىدص مع+ دقو مهدالب يف موقلا ةفلب رشنت لاوقاب كريهأنو
 ثحببت نب وابوروالا نم ةديدعملا دادعالا تذ>او سانا نم ريثك لساف

 تايرتف» ىلع ةحاولا هتلدا ةعص نم إمن ام عجارتو يمالسالا نيدلا يف
 ريغ انديد ثحبلا راص ىتح ميول نيدلا اذه ىلع اهنورتفي يلا م

 تناك ولو موفلا ةغاب ةيمالسالا دعاوقلا رشن الا راكفالا هبن اهو هالقعلا ن

 ىرت الا ًاجاوفا هللا نيد يف نولخدب سانا د 35-5 ا
 راكفال افرصو نيف مهعاطال اديب ات ةسارسلا يف انيلع ملاجر بذكي فيك
 ةورعأاو ىربكلا ةعماجلا وه يذلا نيدلاب فيكف اننؤش ىنرظنلا نعابوروا

 كا



 دي 7 د

 وأو مهريغ ند م فال: >الا ىلع ردقأو 4 هأ 5 ءابذك د.نال "د :أ ى 3 مأ ىكدوأ

 ا عامسالا| حم تا رامعو فك مالكي رع انا رغلا من سس تر

 0 رفينحلا نيدلا يف رظنلا ن او 0 فرصلأ نولا مي 9

 رمأ لفك كانه نوهسملا ل اوحا ىف أوج ىلع س لأ فقمأ هلأ سرلا هله رسب

 س٠ دوم راجل ل رهاوظلاب مهن نا

 ام ناف هتدهع ىلع هتلاسر انرشن لضافلا اذه ةراشال اءابتا (ذاتسالا)
 يزيلاكتالا مئاسلا نم لصح امو ناوريقلا يف ريبشلا يواسنرفلا نم ناك ِء :

 ةنادسالاب لا 9 عاللا هدب رج 2 ترذ نيذلا هر الغأا سوسو جرعالا

 نافلا مايا ساءلا ضءب مالسأ نك هأرأ أمو هن دما دنار 5 نع القل ةماعلا

 اريك نأ انملع . ليبقلا كاذ نك روما اذه را.تعا ىلع انام بورخلاو

 اويحص امالسا ةيلعلا انتلود دالب ىف نوماسي نييايئارسالاو نييويسملا نم

 9 رمأ قر مالاسأ دنأ ارا ا[: اذ تلقت ىللاو هنأ ةسالأ دل ار> سس ع ١

 اوصلخا نع نويلوب رغمللا نوكي نأ للعم الف ند د:حاو نيينيصلا نه فولاو

 ف ةراع نارعلا نأ نواودي ند دالب يف اوناك نأو نلملاو رسلا يف ىلاءت هلل

 همنبتو ءانثو كش

 يدنفا دوم لفافلا رايلا انقيدص ةلئاع هاعد ىلاعت هللا باوتسا

 هلم نم ىعن اع وقعلا هناىشو ةء | 4 4 ويدخلا ةرضخلا ه.أع تْطعمُف ضاق

 0 ناس الا اءاضفتو وفعلا بم ن "ره كي 1-57 تازأا هلع تام 1 4.

 فر ن ٠ لضافلا اذه هتتع ىلع ميحرلا سابعلا | الوأ ثلا ممل هي
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 ةلودلا بحاص ةيانعركشن اك هلها وه امب ىناسلا همام ىلع ينثنو نجلا
 ةرضحلا ىضري ام لك تيس روكشملا هيعس ىلع ماوكلا انراظن سيئر ةبابملاو
 زغالا يويدخلا لضفت ىلع ٌئاد ركشب ركشلا اذه 'مفشنو ةليلجلا ةيويدحلا
 ثييللا اذه ىلع رورسلا لخداف اند كب ىحي دجلا تدب ليلس نع وفعلاب

 يف سك دقو ةليوطلا ّدللا للملا ىويدخلا تبلا اومد> نيذلا ميظعلا

 ةديصت يوالحلا يفاشلا دمحم نمحرلا درع زيشلا لضافلا ذاتسالا كلذ

 ةئدبتلا مدقتف اه 55 ماقملا قيض انعنم روكذملا كبلا ٌةرضح اهب ةونهي

 دلذي و ةيويدخلاتاذلا ظفحي ناىلاعتهّللال انو اههيتيب ىل و نيدجاملانيذمل
 ةنماشلا فونالا اهل تعضخ يتلا اهتمهو اهتيانعب اًديّؤوم اكلم

 نيب روسلا لضافا دحا نم ةلاسرلا هذه انيلا تدرو
 ابفورحب اهانرشنف نونفلا نم نيعلضتملا

 ريمالا ريع“ هياور

 اناتك زمرلا تحتظعاوملا فخاف اناولا سانلا يقلت قحلا ةلاقم
 اناولس دهشلا للعب ربصلا ةرارم ىريهدجت هجلاع لفطلاك هرملاو

 اناتبب قملا مالك ىنلف بذع يذك هناذ ميرك مظع كف
 اناودع ممنلا ىتالو هيلا رش لمع هرس موشغ مولظ ركحو
 انالعالزحلا لئاو دملاىلانكراف اضرو ة:ممنم تئشنا سانا

 لهاو ءايدالاب صاغ لفمج فيس اسلاج تنك نا هوب يل قفتا دق
 ةرضح لاثو بايلا اذه ىف ثيدملا رادف رايدلا هذه ءانبا نم لفنلا
 انداععو اندحتا ول اننا لعن نحن فصان يدنفا ينفح لضافلا هيقفلا بيدالا



 0 ا

 ناك نيقباسلا نييدالا أترعوا ادداو هذ اعا هن إذ نم لمع 6

 يفانريغ ةاراد ءانكاب اذسأ امنا ٠ ند 4ب 0 اع مغرأا نت ذأ رمالا اني انءأ

 م كالذ ىلع نورداو تيس أمم رمأ لكو فرأادملاو 9

 ناك هنأ ىلع هلادلا هرثاو قرش |( خي رات يلوذ ىلع دهاش برقاو ةردقملا

 ةرتكملا نافرعلا ةممأ امه ةذعمنملا سوس و نرش ١ 00 ةراضخلا لو

 رشلا ضرغلا اذه ىلا لودولا يف ةليخلا امو لاق مث هرساب ملاعلا يف
 4 37 4. ىأ اص ن عاشر 7 هود * ةوفملا لايذا روح لكو ة قر 7-5 ةلكلاو

 نآو ءادلا 50 ءاود ال نأ ١ لاق ىح بأ 3 اذه 2 مالكلا ىف قرغتساو

 ءأشن ١ 7 0 تقوس رادقألا

 ند , ىن 4ضرامي اي 0 أملا ب رد لاوذلا لوس ءاودلا نأ ت.>حاو

 ىلع هب م يورم 1 بفهعضو تاد دارالا نقو ند مناك ام لا تاءقعلا

 منام دي ذأ : زوفلا» أورذظتف هب وهلا همي زعلاو ة ةمأ ادلا م ه2 أرالا | هوززعو لمت

 هيلع أ:هزدو لمع اندرا ول دار اندري الو ام رما ىلع هينا دقع نه أعزب

 ر هدْناو راودا مالا ذأ ااا 06-0 نمت هل فن الامو تاو رخصو را

 تقع قحلابو ٌتةدص مومجلا ل أَمْ كيلع مون و كل موار راود

 زد ص: ا نه مكن اذامه :15 ذالا ا.ئأش لاب ااا ازه فو

 بادالا ىلا 9 ,ث فرصو ةيبدالاو ةرماعلا ثحابملاو تاءلاطلب كتاذوأ ن
 ةقر صحم ىءانلا من 1 نأ سا.تئاو فه.سحصاو بسب رعاو 9 ند يا

 مل نونيزتو ىهاللأ باب نم ظعاوألا مووت ان ال 5 الملا ىلا موناهذا 1 ع 0 3

 اهتوالت نسمي ةقائخم تاياور يف نسحلا قالا ممنوهاعتو وبلا سبالع بادالا

#2 
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 ثادحالاو ءاسئلاو لاحرلا ىدل

 بتاكلا اهئشناريمالا ريم ةياور ىلع مالكلاىلا اقرطت ةئافلا هذهتدروا

 تعلاط دقف ينات بل! يدنفا ديعس ريبعتااو ريتا رارس | يفنذذنلا ريرغفلا

 لئاقث صصتلا بادا نساهم ةعباج ابباي ىف ةيا !متيذلاف تافتلاو نأأتب ةياورلا

 نيبت ةثيدح تاحالظصا نم قار ام نس#و ةيدق قالخا نم نوثتسا ام
 نع اهيف امل اتعلاطم :ىراقلل بدكو كالثو هذه يف ةعفنأااو ررضلا يرجو

 لالح رحت نم هيوحت امو حابملا قشعلا فطاوع ةراثا

 بحا بادالان اي أب ىذغت نائيل ءارمأ نم اردنا نا فلّوأا ىور دقو

 ةيبرتو 1 رشم ناةفاو:ه نيقفتم ناقيرفأا 5 هت.حاف ريد تدب نم هاتف

 اودعو هل | ريغ نم ةنباب نارتقالا ىلع همزع نم ريءالا لها ءامساف ًايذهتو

 دراما ال اودعءاو رئاضلا اهو اوما :ب ةماركو مفر نشا ١ءارزا كلذ

 ىلارمالا لا ىت> رخالا دي ىلعناك اهب 00 نا رادقالا تضتذ

 تبتناو نيميحلا نار يف ىىسومهخيوف ريمالا لها سئاسد ىلع ماا عالطا

 يتل'بادالا رما نم ناك ٠! !ءاو ةصقلا رما نم ناك ام اذهةياورلا كاذب

 ىلع اهلها اهربق ريمالل ةقيقشل ةياكح ةياورلا نم ناب فلولا اهغاصنايللختل

 قاذولا مدعو ردكلا يابساب تنام نأ ىلا اهرما ىضفاف اهل بيرق نارتقالا

 يب رقلا يوذب نارذلا ةوينأ ةةاذلا صقان امالغ تعضو اهنا كالذ ىلع دازو

 نه ةهتبيبح ٌةاَنْفلا صلاخ ا ريمالا نا ةياورلا بادا نم ركذي امو

 توملل هسفن اسيل بهذ مع هيبا لوسر ىل:ق ىلع ربج هدلاو ا اهدعا ةدوكم

 ةماككب يرزي نا نم ًافوخ رمالا رس يلعمكاذلا ملطب ناب ةيبالا هسفن عسسل 5

 1 هكا تا خا وس يرعب



 ىو

 نم رشلا محلا 5 ىنح لئاقلا و ه هلأ ش لوش ع أ صم لظو هل او هدلاو

 نسلو اماحمل هنأسحأ و ريمالا كولم ضيا أبو هب ريمالا هبجو باطخ

 تايدأو يف ه4 دناو كا هراكملا نم هأ ه2 اع وهو هادا 6 ه.نأ>

 هيلع يني اهو ميشتلاو بصعتلا راض روبمتلل نوب ذا ةءيظع ةئتف اب عم
 1 0 3 0 ٠

 ةياورلا ىلع داقالالأ مقاوم 5 رخو قّشعلاو وبال روطس لانش تاداشرأو
5 

 تضرع لب ةصقلا رهوج ىف ريث 21 ةيدع امنا امسال ركذت ال داكت ليا

 ريمالا ة 4-44 ةيمدأ 23 ْق مس هدي 4ع رس لثم ةبأو هنا 5-0 ةضراع رومأ ْق

 هلأ 7-7 لما حو ) ىل تح 5 ريمالا اهافأأ ىنلا ةيطخلا 4 ل ألعب ةقودشعمو

 ىف ةلعاغلا ةرد رمل تارامعلا را بخا ممزاوتال 0 .ةيلييع

 أم عم يسال قذدلل هإ ايكردب ال هد ودل عم قئاثد نم كالذ ريعو سوفا

 نوفر'ءاأالا اهردق قح أهر لي الو ىصمت ال ن .٠ نأوك نم ةياورأا يف

 ركناو 8 0 3 ىف 4 و طأ أما 92, ا.:>ال فوم موضعي ضرأع لشو

 ( لق )و رظنلا ددش فوم يف ( ربنز ]و مطق مدوم يف ' كدب ) هأوق هملع

 'رال كلذ نم ابجو ضارتعالا اذهل ىرا ال يننا ىلع درف عضوم يف

 ءالكلا مي ريحصت ناءد-أ لب هنم افلكت اظافلإلا هذه ىللا د ل فاذا

 نع هنم ردأص وهو هريغ نم هغالب رثكا هنال 5 م هنال الوا

 نم دعي هيدل هريغ لاوتسا نأ لون نا اذا ص ىتح غوصلا نسح يف ةكلم
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 ًًءاق ىنعم فدارتم ظفا لكل ناذ ةيبرعلا انمنل ىف ترثك ناو تافدارتمل

 اذ دارم ناك ناو عطقلا ريغ كعلاف هتداذا ريغ دافا هراعب لدي ساو ةيسفمب

 نم الا درفلاب هنع ريعب ال ذغاا :ىشاانأ امرظنلا دددشل ريغ :أأو هل

 ةلظفاحم ةقحلا ظافلالا رارتخا ىلع ركشلاب قحا وهف لهاسنلاو سيرقللا هجو
 1 ع

 عورشأ دارا 1 ريمالا هي ناعا ىزلا لوسرأأ رهأ ند ناك 1 أما

 نسعسا ال كلذ نا ىلع قداصا ال ىناف ام» ةحاح هسفن يف ناب اهاتق يف

 ميلعتأ ةرا.علا وله حرفا فاول نأذ :أنكلاو لاجرلا اهعلاطت ةسدا ةناور 2

 نم دب ال ناتةةحتو مالكلا اذهبي تحتوف امل ةاتفلا نال ةرابطلاو ةفعلا ءاسنلا
 يف ام ىنخي الو فرشلا ةءاضا الو توملاتوألا تلاق توم! وأ اهضرعب مياستلا
 لحجا نك وهو يويند رمأ لك ىلع فاغعلا لويضفتو ةمابشلا نم مزعلا ارو

 بادالا ناسا ىلع اهيذ ءاج ام عدباو ةياورأا نسادت

 يداملا هللا بابلا اذه ىففيلأتلا فانصا رئاس نم ًالاون لوساو برقا يه
 : ١ "بن ' ماس مالسلاو باوصلا هب ام يللا

 هصنو ةيردنكساب ىنثولا ةورعلا ةيعمج نم ربرقللا اذه انل درو
 نطولا ةمدخ اهسفن ىلع تذخا دق ( ىتثولا ةورعلا) انةيهمج تناك ال

 مهنه ناو مملعتلا ىلا هئانبا نم ريغك جايتحا ترو ا!ناكما ردقب زيزعلا
 هناا ةدسو هدالب تادأع ٠ الزألا سرا دم رتل دليل داك وأ يس نم

 ةسردم تع“ هلأ امناعاو بسس م عتب ل أم كو ِ أم لخأو هداردأو
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 ديحوتلاومالسالا دعأوةو فيرشلانارقلا *ىذد ىداب أف سرد ننال

 لئاعلا لئاقلا لاق دتف تاذلا اظذحو ةءاكحلل اديحوت ةيبرعلا ةغللاو

 ميقلسلاب تل اهريغو ةيضايرلامولعلا سردت ابيف ٌم/تاذلل عاوضةغللا عايض )
 طالئخال ارافن انه دب الزاك ذا ةيبنجالا تاغللا مث ةارحلا انبتو ةشيعملا ماظن

 اوابئاف اهثي' ,نرسح موقلا قمح دق  ديطاو ٠ ىشلاب اماعو نيقب رفلا

 هغأب 0 . هل ودب تشلبو أ أ كرم ىلا تاقانأف مى يلا ىحح مهئانب أب

 احامت>ا د تانيأا نأ ة.هيدا ا نكأو هدودعم لاء قى أهريغ

 لناع ةسفن 2 راصدسمم لحجر ١| داسف نأ ثدءح "و نحلا ف ء.م ةدءاسدملا

 تأ ءأأو نينجا ف أًذود نم لا روتر ةارملا داش | أ اما هيؤش ىلع

 نع اغرب ىلا لرذ هسردم حا مذا ىلع رضا 1ا تدكةئعأ|أ ا5 ة.:!!تدقعف

 نوثدصاو تالعملا روحا ند 00 قابس ةمنطو هاما ة لمس |ةاغحالم

 أم 3 راصتخالاب و ةيدالا مواعلاو ةيديلأ نونفلا م اميف لعيسو

 ال اهم دقن ةينطو ةآث ةمدخ هذدو اددو نيد نم ءاسنلا ةحاح هيأأ ست

 نيمارلا رحرا وهو ظفاح ريخ هللاو لاعاب ارخافت الو لاه يف ةبغر

 ةعامج نمناريرقث يكيلا يدنفا قيف وت ديسلا ةحايسلاس حاصأ مدقن

 ىفطص م ىبسملا يركب ىلع ديسا هي رض مدا نوكشي ةيركبلا ةفيرطلا ءافلخو

 ةءالس ىفاص .ذيشلا لمضافاذأةسالا نييعت اوباطو هيظو يف ًالموم هنوكلرمع
 رمأ ردصف ةئس يع و 4 لا قارمالاو يرض شلا ةمدخب عا هنوكل هلدب

 ينثن اك مهباع كتل قدقسسل نم ةيلوت نم هولات اب ناب يلا *يبنذ تالذب ةزيسملا

 (ميدن هللا ل..ع) ءانثلا نسحا ىعس)الا هسادمو ديسل 'ةح ايس ىلع

 ديني ربونبووزوززا م
 20 ني ا 1 ما لب 20 ين 22322227
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 ١85 ةنس سرأم 5١ قفاوملا

 رصع فراعملا

 هويلاو سما انلاح
 هلاحرو هئانباو اشاب لع كيم موحرمأ باعتا هحيمأ وأ

 يف رصبتلاب مهرما او ادب ةيمالسالا ةيعاتجالا ةئيحلا ءاسؤر نا مولعم

 مو نارمعلا عسوب و هيندملا ا,يف رشني و همالا مدقي ٠١ ةفرعمب ةيانعلاو رومالا

 نا اوماع دقف مهيدبا ىلع رشتناو نييمالا دالب يف أشن يبالسالا نيدلا نرك
 ىتح ًاملعتو اعمج هب اوان شاف مملاب الا كلملا مدق خوسرو مدقنلل ةطساو ال

 تراصو اب:وطس ا.:دلا ما تفاخو ابتماك تذننو ة.عامتجالا ةئملا نش الع

 مولعلا باب هحان ةمعبلاو ةفوكلا اننردم تناكو اذظب ىتحاو اهب روختست

 يفوكلا طنخلا رهظ ىلوالا ىفو ءاإلعلا نم ريغكر بظ أننمو يبدألا ملعتلاو ةماعلا

 قمدمىلا ةفالملا لاقتتاو العلا ةينيدلا ةسردملا ةرونملا ةنيدملا دسم ناكو

 لعتلل انيد ةفلئخملا راطق الا ماع اهيلع دفوو ايلا سانلا لحرو ا,ةردم خلا

 ترخاف ىتح ىتاكملاو سرادملا اريف تددعت 3 نإسملا ءاماع نع ذخالاو
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 تحنفو اهلا ةيلعلا ةوقلا تاوحت دادغب ىلا ةفالخلا لاقتناب غم ةيلعلا اهتوقب اندل

 اويز ىت> هيرتلاو ءالعلاو 8 نويسابعلا ىنلعاو ةديدعلا سرادملا اهيف

 لحرتو لحرت برعلا تناك تاحوتفلا دادتمابو بادالاو فرامأأب امدلا

 لقتناف ةيندملا دئاوفااو ةيلدعلا نونفل او هي دمحلا بادالاو ةيمالسالا م ءلعلا ا

 سابارطو رصم لخدواب روأ فارطاو ةيقيرفا ىلا ايس ' نم للعلا رون مبعم
 رحب رئازج ضهبو (ايليسيس)ةكليقصو ةيبرغملا دالبلام.مجولاغتروبلاو اينابساو

 ةرداقلاو دادغب سرادم َة.ءالت ةرْثكب هن ددمحلا فراعملا يمحو طسوتملاضيبالا

 ةنيدملاو ةكمو ةطانرغو ةيلياشاو ةبطرقو سافوناوريقلاو سنوتو سلحو قشمدو

 مصاوعلاو ندأا نم اهريغو لباكو هنزغو ىلهدو نابفصأو دنقرمسو ءاعنصو

 دتف كاذذا عباطملا مدع عم اهتمجرتو بتكلا عمجب ؛افلخلا ىنلعاو ةيمالسالا

 تمهجوتو ' ةيلضافلا ةسردملا يف ب ا:؟ فلا ةئام يملا الا هللا مب م "احلا عمصو

 الا هدوقن نوفرصي ال اوناكف ةيبرتلا مم “و علا ءايحال اهجولاو نايعالا م

 5000300 ءأأ هذ. (: دهر رم هل تدهش اك ةسردم ديبشتو باتك ءانب يف

 تايضايرلاو تايل.الاو هارغلا ة يراج سرو يم لوم
 ةلاهجلا بو" أوقزمو ميباداب اهو المو ممولعب ايندلا أونزو تايهرطلاو

 تفقوأو نيلسملا ريس ترقبةفراتما ةنتف تءاج م ع لعلأو اونيدلا فيس! ةلالضلاو

 معلا ذخاف ةيناودعلا ةوقلاب هيمادلا ةوقلا تشالو ةرييسملاو ةيمالسالا نرتملا

 ع :اهيهنو هبتك قارحاو هسرادم لافقاو هلها توج يشالتلا يف ث ءاوزنالا يف

 تردصف ةيعيبطلاو ةضايرلا بيتك نم كولملا فاخا .ىرم سانلا نم دجو



 ظ ظ هي
 ماج ام اهلا عم مّلتك وأ مبيذعتل اهب نياغتشما ىلع شدتغءلاوابقأر >اب هرعاوأ ْ

 4 يبارافلاو يزارلاو يلازغلاك مهتما ديب الا تيتكالو مهينباس نعالا |
 يف ةيءالسالا ةلودلا محن ذخاو ناودعأا اذه ببسإ ابوروأ ىلا لعل لحراف

 تغرفا نا ىلا اهديل نوقرلاو نوبلغتملا رثكو ةمالا ىف لهجلا ةرثكب لوفالا
 كلسف ءاماعلا نم ةيقب دالبلاب ناكو ةيناثعلا ةيلملا ةلودلا ىلا لودلا كن ؤ

 ىتح ًاًفولا نيلعتملا نم اهيف اودشحو سرادملا اوهتثو ةيكحلا كلسم ءافلخلا

 7 يف ةذتا-١ اوراصو كاماعلا نمريغك ( ةصروب ) ةسورب ةسردم يف جرخت

 غم دأرم ناطملسلا نا ىتح ىىلاعت هللا مهدي نايثع ىنب كولم اه, ىنلعا ةديدع

 متت ددقر مس ىلا ةداز ىضاق ا فرأعملا ةرئاد عسو هناف ارقي الثأك هنوك

 ةئيملا تدقف اهكرتب و ىربك ةاودع اهنيب و هاماعلا نيب ناك يتلا ةيضايرلا مولعلا

 تدقب وأو اميندم ترقبقتو ابتملك تددعتو اهتوف ةيمالسالا ةيعاّتجالا

 ةيضاررلاو ةينيدلا مولعلاب لاغتشالا نم لوالا ردصلا يف هيلع تناك ام ىلع

 لنعلاو ةماضشلا نم هيلا ريصت تناك ام روصت نع لقعلا زوتل ةيءيبطلاو

 ةمبرتلاب الأ نرككال ةوقلا نا اعو ةالوأأ ضعب هينت دقو ٠ ةوظسلاو ةوذلاو

 ميلعتلاب ةيانعو ةمه يذ لك ةءدقم يفو ميلعتلا ميمعت كال بي لن

 موحرملا نمحر لا فيضو ةنجلا ليزت
 اشاب ىلع ديح

 ةرصاق ةيبرتلا دجو 1؟15 ةنس مارحم 15 ىف رص ىلوت ام دنع هناف

 بتك اهآو ةراغصلا تتاكملا ىف فيرشلا نارقلا ظفحو ةةارقلا ةفرعم ىلع

 رهزالا هين رق اهناف ةينيدلا مولعلا نه اهريغو ثيدحلاو واو هقفلا ظ

 - دي اان اس لكلا ل ماا اا ا اة للا ايي اتت تيب بيبي ب بيلا 5 2 ( _-_-_-_ تبني“ ٠ يي يابا
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 ةلاهجلا تمعو اه:مريثكلا برخ دق دالبلا دجوو دجاسملا ضءبو فيرشلا

 لاعالل مهيترتو مفيقثلو ءانبالا بيذهتو ةيبرتلا ناسحا يف ىسف اهيف
 ةد.٠يفو ًانوناف اهل عضوو انمذق ام اصاخ ًاناويد ال لءجو فراعملا رما ربدف

 لءج يلبقلاو يرجتا نيوجولا ىرقو ردانب يف انو سرع مف ليا

 مداخو]عموذ ملت نيبا/ 08 ىلع لل ةيركسع ةي ربما ةسر دم ةرشع ىدح |اهنم

 اماعمو ا ليم: :0765فايرالا ىئاكم ىو كلذك +5 ةيكأملاسرادملايفو

 فورصمو أي ريش اشرفا اويرصمةنج ”7١١ ةيربمالا سرادملا فورصم ابو

 مومح نآويد بترم غلب و أشرق ؟*و ًابينج 71 ربشلا ىف ةيفارلا يئاكملا

 ىلع فرصي ناك ام عومجتت 0 ماو ًابينح ها ١ربُش لك يف سرادملا

 داشرالاو حاضيالا ةدايزأو أرق 5١و هينج ؟ةخة4رمألا ءىداب ىف فرادملا

 ددعو سرادملا رك ذن اباهاو رصب هئبانع نايبو لياجلاريمالا اذه لضف ىلا

 ةبرجم 5١١ه ةنس ةينازإم رابقعأاب ةسردمةسردم ابفورصمو ا,ساومو !تذمالت

 نوماعملا ةمدخلا ةذمالتلا ددع / ريش

 نسلالاةسردم ءال ا #*#4.  مالا ل414

 طايمدب ةدايبلا ةسرل» ؟؟ وك موال م.يسو

 سئيزروديسلاب ناردتملا * ١٠١ ءهمول وسو  .وردم

 ىثيسولا ٠ 020 عك ركع ءدكلذ

 بطلا ” 58 ٠١١  مو* هدام

 ةءارزلاو يرظيبلا طلا ” 0٠ 4 اله م ممسجو

 ةحاسملاو 2 ؟؟ا |هكم  |]...ئك
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 نوماعملا ةمدخلا :ذمالتلاددء ايش
 هلم أه يا نوح اه<25ه ١٠ ١٠مك

 هرظب ةيجيوطلاةيررله ٠١  ذ64© )645 ملحم

 ةزيخلاب يراوسلا + 0 ل# مسوإ هبه ا هالاوج
 لبعز يباب ةبزيهمعأا 1 ١ ؟ مه 5-1 س الندوب

 قالوبب تايلمحا ا : 0 5 .

 قالو ةنافضرنملا « ذك  ءعك ا  عرلا ع0
 استمسسسسللا___00ر

 اهفوردمو سرادملا عومج , وس اا١ممل مجروز مع .نوربر

|] 
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 58و بينج 470784 هنسلا كلت يف سرادملا ناويد طوب رم نوكيف

 رشع فصنب مست سفنو ابي رقت كاذ ذا ةيلاملا داريارشع فصن وهو ارق

 هع نقل نيواردلاو ةي كسلا ةيسر ةكلا فورصلل اهجايلدا ع ءاهداربإ

 نافرعلا جوا ىلا اه:يعر ءاقلراو اهدالب مدقل يف ةيءا- هلهاو و اة 3

 اوذخاف مهاضرب مهدالوا نومايال اوناك ميلعتلا ةرشنوأهج أ 5 ىلاهالا نوكأو

 ميلعتلا يب ىف أوبغر هم | يف مدتل دق مم خ نجلا ٠ داع املف غرلاب سرادلا

 قاع انا بس أ هدجي نراك ٠١ عمو مىسفناب مهتانبا 3

 هلعجو هعاوناب ميلعتلا سسؤب نأ ١ هنكما دقف هلو' 2 صالا ةب وهصو لاوح

 ةعلاطملاو طخلا اهيف إب ةياوا فايرالا تتاكمتناكف هتءوك تاد رورض نم

 تام اذهب. و أهيفم زاللا, + ندملا سرادم ىلا اهيفءدقتملا ذي و باسحلاو

 فرش يلاهالأ عفت ناو ريصق تقو يف مشد ر نمم نيريثك لاع 1 ةموكحلا



 فلم

 تحتننا يتلا ةيرهشلا تابترملا ىلع مثوصحو ةيلاعلا برا مويقرتو م.ئانبا
 مهنم ربظو نيبذبع نيماعتملا ؛انبا جرخو ىرقلاو ندملا يف ىف ةريثك توبي اهب
 نوكلو ةيعرااو ةموكح ا يف ةماعةيبرتلا:دئاف تناكف 0 و نايعالاو ؛اهجولا
 يلاوت عم نومالا ريمشملاو نيعملاو دعاسملا نم درجت امتأشن ىف تناك ةموكحلا
 ضرغلا ناكدتن يب امىلع ميلعتلا بولس 0 منكفلاو بورخلاو ثداوحلا

 2 ط.هادلا ناكف ابعابع ىلع ةموكحلا 6 نيهتسا ناينطو سانا ةيبرتا ةعرس

 مم راتسل تناكنيذلاو ةيلاعلا مولعلا هل,.تينءدوجوم دا تايرورضلا ضءب
 ٠ مدتسا تناكف فراعملا يف نينكُمْلا نم اوسيل يناجالا نم ةموكملا

 موللا نم نيعاضتم سانال ةرطضم اهنا تار الو ناك ةلاح ةبأ ىلع مهم هدجت
 لسرت تذخا ةساردلاو سرادملا سيترتو ةيبرتلا لوصاو ةيهيبطلاو ةيضايرلا
 بتكلا تلقن دقو مولعلا كلت رقه تراص !,:وكلابوروا ىلا تايلاسرالا
 ٠ مياعتلا تركلحاف ميتافلب اهلاجر نم فلا ام اهيلا تمحو اهتاغا ىلا ةيدقلا
 نينس نام ابوروا ف و دقو !؟ غ١ ةنس نايعش يف كرنك ةلابرا لوأف

 أذ صوصخم مسق نف لكل اماسقا قس ىتش كلأ# يف ةقرفم ربشأ هعسلو

 اذاجر نم ناكو ١١5١ ةنس ىلوالا ىدامج يف ترشد دوصقملا ىلع تلصعت
 ددع لراكو اشاب تهم و اشاب ربظمو كب ةءافر موحرملا لضافلا همالملا
 نم نكرم يلاهالاو د..ءااو تاوذلا دالواو يشل مف قيمه 10 اهتذمالل
 يف مرنم ه نم رزتسملا دالوا نم نمرالاو مورأأ ض» و سكرجلاو كرئااو برعلا
 فينس ناك مضعب ماقا ا فمات رشع ةثالث لسرا ١١ 5 هنس يفو ةموكحلا

 لسرا هوو هو تالو هكو ةهدود ؟ ةئس ىفو هس هرشع ق٠ .دحا ضعبلاو



 دب 7 و

 فرص !ذيمات 17 لئاسرلا هذه عومجمو !ًذيمات نيرشعو ةعبس اوغلب دارفا

 0 ةدم فالئخا بسحبو ايرصم بينج 55174 مهيلع

 و بينج 0١8 ذيماتلا فلكت ىلوالا ةيلاسرالا ىنف منم ذيماتلا صخ ام

 داي ياي نم ةفلئخم اهناف رخالا تايلاسرالا

 55 ؟ 405 فلكتف ةنس نيرشعو ىدحا ماقأ ليعمتا يدنفأ دمحمو

 دمحتو هينج ١1١7 فاكتو ةنس ةرشع عست ماقا يطارمدلا يدنفا نسحو
 يدنفأ ىتطصمو 2ظ05100100 فاكتو هع ماقا يسابشلا يدنفا

 فلكتو ةئس ا © ماقأ يواربنلا يدنفا ميهأرباو ؟ .:7!فلكتوةنسا 8 ىكبسلا

 يددفا نيسحو وه هنس ١١ ماقا قبلا ىلع يدنفا دمحو رينج 9

 لك فيراصم تناك اذكهو ينحل انماك فلكتو يديشرلا

 نيسح اهنم ىتلا هصالا هيلاسرالا تاسرا 1570 ةنس ىو هتدم بسحب

 لضفا مهنم ادي نسسكلا#و سسّرملا مو>رملا الجن اشاب ميلحلا دبعو كب

 ناك كب نافطسا اهسأري كرابم اثاب ىلع ريطخلا ريزولا ةمالعلاءالضفلا

 ىتح ضيا دارفا لسرا ع ًابينج55516 تفاكتو سيراب اهميلعت لحم

 غلب و برعلاو كرتلا نم ممظعم اذمهت ؟١٠ ابوروا ىلا نولسرملا غلب

 غلب لوالا اشاب سابع موحرملا ةدم ىفو ' ابل عومجملا فورصم

 ديعس موحرملا هدم امأ همن 85 919+ مويلع فرص اذيمات 648 نيلسرملا ددع

 | ١١8 لسرأ اشاب ليعمسا يويدخلا ةرضح ةدم ىفو دحا اريف لسري ف اشار

 اشاب .قيفوت موحرملا ةدم يفو ًابمنج 055 مبيلع فرض اذيمات

 ةدئاغلا ماقالو اهياع فرص امر رادقم طعن مل:كب ليجوم عم ةيلاسرا تلسرا

 قفط



 دي 7+7 و

 ةدحلا ربش يف ةدايبلا ةسردم تحف بتاكماو سرادملا حاتتفا خيراوت ركذن

 ةيبرحلا بتكم ٠ 165 ةنس تيغلا م ينيعلا رصقب تلعجو 1؟٠6 ةنس

 ةسرد٠+ 1542 هنم لاوش ةيس ةلختاا ةيردم+ 3455 هديب ةماثلاب

 ةزيحلاب يراوسلا ةسردم ٠ ١؟4ه ةنس ةيناثلا يدا يف ةعلقلاب ةيئازجالا

 بطلا ةسردم ٠ ليعم“ا يدنفا ظفاح رظن تح ١١47 ةنسةدعقلا يذ يف

 تح 1١1417 ةئس هرطب ةيجيوطلا هسردم ٠ ١؟8ال ةنس ليعز يباب يرظيبلا

 ةسردم“ وتزوت ويسولا راظنا تاحا ه5 ةنم هس يدنفأ دّدرو> رظن

 رهش يف هكناخلا يف هدايبلا بتكم ٠ 1؟407 ةنسرخا عيبر رهش يف ةيرعبا
 تايملا تتكم ١555 ٠ ةنس فيرلاب بتاكملا ٠ ١٠١م8 ةنس ىلوالا ىدامج

 ةنس لبعز ىلاب هدايبلا يتكم ١١5١ ٠ ةنس ىنااو ١١55 ةنس ةيبرجلا

 ةنافسدنملا ةسردم ٠ 1؟٠0 ةنس رفص يف طايمدب هدايبلا يتكم :
 تايحا١؟ 94 ةنس يجر ىفو ناكيلاح ويسوملا ةراظن تحت 1١6١ ةنسقالوبب

 كرابم اشاب ىلء همالعلا رظنل تليحا ١١77 ةنس جر ينو كب ريبمالرظنل

 هل بدني لا ونارلا نيتلما ةيزيهجنلا ةءردم ٠ ابوروا نم هتدوع دنع

 ٠ 1؟6؟ ةنس ةدعقلا يذ كي ةدالولاو يرشبلا يطلا ةسردم :- 5

 نسلالا ةسردم ٠ 1؟5؟ ة:س ةدعقلا يذ يف ينبز ةديسلاب ةيساحلا ةسردم

 يذ يف رصمب يرظيبلا يللا ةسردم ١؟5؟ ةنس لوالا مدير يف ةككب وذلاب

 ةزورفملا هسردم ١١66 ٠ ةئس مرحم يف تايلمعلا ةسردم٠ 1١5 ؟ةنس ةدَعَمْلا

 ة>/رفص يف ةيردنكساب ةزورفملا ةسردم ١١75 ٠ ةنس ٌمدعَمْلا يذ يف رصمب

 ٠ اة رات اهل عن ال ةيسابعلاب ةيطبقلا ةيسادملا ةسردمو ةعارزلا ةسردم-



 دى ,7٠ و4

 نم ةيلاخلا مايالا كلت يف لاعالا هذه ًاهظءتسم ركفلا فقي دحلا اذه دنعو

 نا لفاعلا ىريو لاجرلاو للملا ةلقو تابوعصلاو تابقعلاب ةفنتككملا فراعملا
 رظن ُثيس روغلا ديعب ةمحلا يلاع ريما لمع اشاب ىلع دمحم موحرملا لمع

 اوماتسا ىتح لاععالا يف نيرمتلاب مهحترو الاجر نوب رصملا نم يبر هناو بقاوعلا
 لاعتساب سيسأتلا اذه ىلع ضرتعيالو ٠ قاقحت“او دادعتساب هتموكح ةرادا

 دادبتمالا بح مهبلغو اهولخد وا سرادملا اولخدي مل نيذلا لاجرلا ضعب
 ص امو ةءافكلا هيف 1١ لامعتساو ماربالاو ضقنلل جاني كلاملا سيسأت ناف

 ةلاح لثم يف اصوصخ نييذبملا نم كاذ ذا دالبلا غارفا !ةوذك نوكي نال

 ضرتعيو ْذْحاَّوي الر فتغمرما|ذبف !هيلع اا ىلء دمحم موحرملاءاليئسا مايارصم

 ال بصعتم وا يمه رصع يف يندملا كلما دعاوق عضوب لهاج الا هب
 ضرتعملا هفصنا ولو ةنشخلا ةدللا كلت يف هدالبو هاب اهيلع ناك ام رظني
 جوا ىلا اهلصواو رامدلاو لهلا يديا نم رصهاهيف ذقنا يتلا ةدملا سافو

 فن"راك هنا ىأرل ةيوابوروا ةلود مخعا اهيف تاقتنا يملا ةدملاب ةراهلاو علا

 انايبا تلق دقلو ٠ اوطخ وطخي نراك هريغو !ذغم ةندملا قيرطيف يرجي
 ا؟5* ةنس جارعملا ةليل هربق راوحي فقاواناو ديحولا سسّوملا ارب بطاخا

 بابلالا ىلوال ةرك ذت انه اهدرون

 ءادعالاو بابحالا اهب تدبش رثآ اركاذ ممسا دمحم

 ءانب هنم مارهالا لواط دق ماش كلم سبسا: يف تاسحا

 ءانع كارتعا امو كولملا دهيح الذاب ةراعلاب ارصمه تايز

 :هابه وهو دجنلا ايف تعمجو ابمامز تذخا ١ اهتديش
 يبس ا ةييييييو يول ..ديو 6.١ بيد .١ - هيحم وييس» ١ -ا 6 وسم 07 2 0 روتين حيسلا ويس ٠ وضم 7706 ووجب راج م روسجبب هون حا امو 57 بع رووا سس بيوس ٠١ دسوجوببسمسسا  سسببوبسا .١ عج رع ا سس ٠٠١ دوج. 000 اة ةسيسسسسللا نيس مميش ميس سل ل
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 فواذ ماحتنا يف كرمع تفرصو

 رصبتو ةمكح دالبلا تسس

 ةلاهج دعب للعلا ايف ترشنو

 عماط مصخ لك نم اهتلصح
 ةمثن كواما راكحفا تريح

 هعار ام تباث بأف هل

 كنف لك ءاكحالل تر

 اًفو> نم ةنح ارصم كد

 كنب كوأملا مادقم تمحاز

 ةرهس نسحأ ميراتلا قتبعكو

 هل ل2رم لحرت امو تاحترا م

 ملت ريمالا ريس ىلع اوراس

 م 37 ما قامت الوا

 اظفاح رخا دعب ىوردخ اومأق

 اديوم لازي ال ككلم ميظعف

 هسرع وأعت ءانالا تاز اد

 ءاضتو ةم انه كيفن

 ءاهنلا ارضرا كي تعمجت

 ءادنالا هلاحرب تهز ىتح

 ءاكحالا ابمابرا ىلع ترث

 ءاواللا كدصق نع اهتاع ام
 ءاهد هافنح الو كوأملا برح

 ءالقعلاو لاعالا هلل تدبغ
 ءادعلا ادع ترا روعزت لي.نأ

 ءارمالا اهدنج نم ةحاس ىف

 :(بالاو .ءانبالا ا .تفرغ

 ءانبالا هناص دمحم كما يف

 ءاياع ةمه ل1رهو لك نع

 ءاسالا انضرا تلح كلما

 ءامعالا هل تعضخ نم دالبل

 ءاك_لا هلها ىعري ماد ام

 ءافصو انل حالصا مودي

 لظبلا رويغلا هدلو هدعب رمالاب ماق ىلاهت هللا ةمحر ىلا هلاقثنا دعبو
 ظرفل فرامعملاب دالملا الإ 4ك ليم تااط وأو أشاب مه أربأ موحرملا روهشملا

 سابع موحرملا هدعب رمالاب ماق مم ٠ ةينمالا نود ةينملا تلاح نكلو اهل هبح
 تناكف ضعبلا دازو سرادملا ضم:لاةفا 55 هس رذص ب 6ع لوالا اًسأن



 لل

 ديال ا

 ١٠76 ةنس نم ربش رابتعاب لودجلا اذه يف ٠١ ىلع اهفورصمو اهدادعا

 تايدشثيملا ةسردم 0 424

 ةدالوأاو بطلا ةسردم اثني ٠ منهم 57 ماا

 هزيحلاب ىراوسأا ةسردم "4 مى.

 سراب ةيرصملا ةلاسرأا ١ مس

 هرط يف ةيجيوطلا يةكم املا س.وال

 ةيساولاو نسلالا ةسردم م ال65

 هنا دنملا ةسردلم «١ ١ هال +

 ةمنبالاو ةزورفملا ةسردم ادو5 ٠06

 سرادملا ناويد يترمو ةمدخ ضقت داش

 كولا وع اعد

 ٠ كلذ دعب اهدادعاو سرادملا داز 3 «ةميكح ءادثبا ىف ناك اذهو

 ىللاذ اداب للعم ليحل موحرألا هدعب رهالاب مذ ١ ”اب' ٠ 10 لاو نيرشع قو

 الو سرادملا عيت, لفقاو ابوروال ةذمالت لاسرا عنمو سرادملا ناويد

 فاذ دقو بادالاو فراعملا ربا وهو كلذ ىلع هللمح ىث ىا ىرذت

 ىرخلا عاجلا هنأف نيهعتملا ةرثك نم فاد ناك هنا لاش هلو مولعلا ذل

 نع فرصنا هنكلو متلك اوم و م,ةبط اخ هلزا:دثب صاخشالا ةيرخلقاطم لواو

 كسل ميلعتلا رشا وأهم ىبتعاو هب كسلا تايلعتلا ىلا «درغ ةمحعوو فرأمملا

 ام لعاماظتناو انسح ةيركسعلا تدادزاف اب وروا نيناوق نم اقرط هيف ددجو



 ا 070

 دي 07

 فرأمملاب لغتشا وأو ةء رجلا 8 تاالالاو تادحملا :راضحتساو هر رك ملا

 نيب رقما ضعب طسوت هدم يفو الهاح حج رصم يف كرت ام ةيركسعلاب هلاذتشا

 موحر اأ ةمالعلا ٌةدوع دنعو أيتن ر هاف يطلا ةسردم ةداعا زال هلأ

 8 ا 507 ريف معا ١ ةعلقلا ىف ةسرد.م هل 46 نادوسااأ نم كب ةءاذر

 دوصقملا نيعب مل هنكلو اسرق "هو ًابينج 7١8 ربش لك ابيلع فرصي ناكو

 دق اهناذ سرادملا ةيقب اما ةء كسعلا نيماعم كب ةعافر عم اهيف عضو اهنم

 را 2 ةيركلا نذ فقوواملاك ميلعتلا تاودأ تعيب واهريغو نزاذمم ن]معتسا

 ةنس بيجر ؟1/ يف اداب ليعاسا يويدخلا ةرضح هدعب رمالاب ماق نا ىلا

 . 53 0 | لعجو مياعت أعلا عورفو سرادملا م 56 م ا ؟ا/5

 مياعتلا لصفو ميلعتل ناب وروالا نم اريغك رهن قا و 0 علمك فرامل

 بتاكملا ىلا تفنلا م هناويدب مسق لك قمللاو كلملا ميلعتلا نم يركسعلا

 ندملا يف ميلعتلارشن يف ىسو بن اكلاو سرادملل انوناق لمعو ةيهالا

 بتاكم يف يئادنإالا ملعتأا لوالا مس هلا ٠ ماسقا ةثالث ىلع هلع ىرقلاو

 فيرذلا نأر هلا ظفحو ةباتكلاو 4 هلأ مم ءلعت ىلعرصاق وهو ندلملاو ىرقلا

 يناثلا مسقلا ٠ ةداسحلا عب رالا دعاوقلا ةذرعمو ديحوتاا لع كي هلا برو

 دعاوق نوماعتي امتذمالتو تايريدملا نم ةيركرملا ندملا ىف ةماعلا سرادملا

 ةعي.طلا لع دءاوق ضعبو غيراتلاو ةيفارغجلاو ةسدنملاو باسحلاو يب رعلا وغلا

 حالصاو رجمتلاو تابنلاب قلعتت ةيوايك دئاوف ضعبو ةيوحلا ثداوحلاك

 سرادملا ثلاثلا مسقلا ٠ ةيلاعلا سرادملا مي لوخدلل اوركيل ضرالا



 و 0 + ع

 يف لوخدلل اهب نولهاتي يتلا ةيلوالا مولعلا ميمج اهتذمالت عتب ابيفر ةيريمالا
 0000 ةسرمللا سرافلا له سس نا حاسما سنرلا

 امو ةءوكحلا نم اهيلع فرصي ناكف ةيزيهمتلاو ةيئادتبالااماو ٠ ةيويدخلا

 أمأو ٠ مهرادتقأ بسحب ةدام ىلا 5 : نيرشع نم ةذمالتلا يىلاها نم لصعي

 يذلا يداولا ( كلفج ةج ) عاطقا داريا نمابيلع فرصي ناكف رخالا بناكملا

 ناويد ىف روصحلا يريلا فقولا نمو ةيلهالا ىتاككا ىلا يويدخلا هاظعا
 نم ةذمالتلا ابا نم لصحتب امبو يلاهالا ضب رظغن تحت دوجوملاو فاقوالا

 لك يف ىلرت ءاتبالا تناكو مهرادتقأ بسحب * رشع ةسمح ىلا شورق هسمحخ

 ىطعت هنالاو م تاودا عيمجو ةموكحلا فرط ىلع بتكمو ةسرد#

 ىرقلاو ندملا يف أماع عل ٠ لباقم الب ةذمالتلا مومعأ

 لمح يف لضفلا ناكو مهئانبا نم فولا ةيبرتب عفتنأو بتاكملاو سرادملاو
 سرادملا ىترمو د ينال ميمعتلا اذه ىلع اشاب ليعمسا يويدخلا ةرضح

 لضافلا ةمالمعلا ايداهتجا ناك نا دعب ةممقحسم دعاوق ىلع ميلعتأا نف عضاوو ظ

 موي مظقنا ام ابوروا نم هتيجم موي نم هناف كرابم شاب ىلع ليلجلا ريزولا
 الب بتاكمو سرادم 3 ام اريغدكو رصم يف ملعتلا ممل ام لاغتشالا نع

 فدا انجتحال هلاعا انددع ولو تررقت ناسحتسالا مقوم تعقو ال ع نذا

 موحرملاو اناب ليعع“ا يويدخلا راث | ةيقب ىلع تان تالا ددعلا فو صوصخ

 ىلاعت هللا ءاش نا اشأب قيفوت

 كك كرابملا ناضمر 8

 رهش هناف هلضفو هريخب ةيدمحلا ةمالا ىلع كرابلا ربشلا اذه لبفا
 3000 ا حا



 دي 7 و

 توببلا غم يف زيزعلا نارقلا هيف ىلتب و ءارقفلا ىلع تاقدصلا هيف رثكت

 8-8 و ةيئاذغاا تالوان:لا ىف نئفتلاو ةقفنلا ةدازب تالئاعلا هيف عتمتل و

 ءارقفلا نم ابلع نيدراوأل ماركلا توب تنلو ضعبلا مضعبل نوهسملا روازت

 ىلع ةمالا ددرأو نوسردملاو ءارذلاو دا.هلاب دجحاسملا 35 ء لجو تاقلاف

 رورسلاو سنالا نم هيف لصحيو ادادمجساو اكربت ءايلوالا تارازم

 ةقالطلاو رع ةديدعلا ميعو# لاقي وهو نةراسمو نيم مثالا يويدخلا

 م باطخلا 2 فطلتلاو ةرابملا قاقر نم شرطأوح ربح غب مبطاخي و

 م يزاغلا اشاب ران ةلودلا سحاص ىناثملا ثوحبملا باب ىلع اودفاوت ع

 ماضل ىنبينو روازتي سأنلا ذخا مث ةناومااو بيحرتلا نم ارورس ماله اه
 رش ىلع انمزع انك دقو ٠ريخ لكك ةمالا ىلع ىلاعت هللا هداعا ةداءااك اضعب

 ع تاهاكفلاو دئاوفلاب ةنوعشم رهشلا لوط موي لكردصت ةيناغمر ةديرج
 ةميف نآلا ىلا مبطي مل نيكرتشلا ءايما فصن نا بسب كلذ رذعت ائيار

 انمزالاو كلذ نع انلدع اذهلو موب لك مسافلا قوف ةباتك ةرادالا لاع ىلع

 ةداست نوكيو ناك ةءزام لدب ةديرجلا عم تاهاكفلاو دئاوفلا هذهرشن

 تو أرقي مود اهي رفتو مكاصلل

 دا ع

 رضحن نيما اغا لياخ موحرملا ةسردم ناحمما ناك ىضالا سيمخلا موي

 لماكلا لضافلا انذانسا مهتمدقم يفو ءاملعلاو ءارمالا نم ريثك لافتحالا

 1 ال1377 سوو دعس



 يك 74 84

 اونسحاو ةذمالتلا داجا دقو فيرشلا رهزالا عماجلا ميش ةءايسلا بحاص

 لضافالااتذتاساو لولخ اغا لالب ةرضح اه / ةيانع ىلع لد اب ةباجالا
 ءانلا نسحا اهتشنم ىزجو ةمكحو ع راد ىلاعت هللا اهامح

 مننايعاو نيبرصملا تاوذل ًامماج اسوم ةيضاملا ةعمجلا ةليل تناك

 ثبي ةحاس تاالتماو سيناوفلاب قرطلا تعصرو ةئيزاا مالعا ّسجْفا ثيح
 يذ دجاملا هيجولا ةرضحل هني رك فافزي الافثحا راونالاب اداب ناطلس موحرملا

 نه ريثكو ماركلا راظنلا هيلا ىعد دقو يوارعش كب ىلع ةمابشلاو ةورملا
 لكم يخرلا هتوصب نيوعدملا برطاو بناجالاو نايعالاو ءاملعااو ءارمالا
 سنالاو اماع رورسلا ناكو يلينملا فسوي ويشلاو يلومحلا يدنفا هدبع نم
 قافولاو فالتئ الاب نيسورعا وعدي لكو ةحاسلا كلت لخاد ميمجل الماش

 رورسلاو سن الا ماودو

 رهزالا لضافا نم ةليصب مهاربا يَشلا لضافلا ةرضح نم ةلاسرلا هذه انل تدرو
 هللا هظغح لاق ةبحنا دئاوفلا نم ابيف امل اهانرشنف فيرشلا

 نكلو برغملاو قرشا لبق هوجو اواوت نا ربلا سيل » ىلاعت لاف
 ىلع لاملا يك او نييبنلاو باتكلاو ةكئالملاو رخ الا مويلاو هللاب نما نمربلا
 بافرلا يفو نإلئاسلاو لببسلا نباو نيك اسلاو ىدانيلاو ىبرقلا يوذ هبح
 هاسابلا يف نيرب امعااو اودهاع اذا ,هدبعب نوفوملاو :اكرلاوف ١ او ةالصلا ماقاو

 هذبب دارملا « نوقتماره كئلواو اوفدص نيذلا كئا ساب ١ نيحو ءارضلاو
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 ظ ْ اوبطوخم ةيمكلا ىلا هجوتلاب ةيغبلا اولان دق مها اونظ ال نينمؤملا ةبطاخم ةيالا

 و



 كفا

 لصح ابلي ومتو ةلبقلا تس دنع هنال لكأل باطخ مهضعب لاقو مالكلا اذهب

 ىح ةْلهْلا كلت 5 ديدشلا مل لصحو ةل.علا هلم طا.تغالا نئمؤوملا نم

 ميمج ءافيتسا ىلع باطخلا اذهب هللا منح نيدلا ىف ربك الا ضرغلا هنا اونظ

 لب ةلبقلا رما وه بولطملاربلا سيل لاف ىلاعت هنأكف تاءاطلاو تادامعلا

 تالاكلا ميه ةيواح ةو ىلا 7-5 هدع يتلا لاصلا هذه بولظااربلا

 ةوص تل لالخ ق هرص دحام أمن :| ا م لارا هم را ابعمرب ةيرش أأ

 ىلوالا ىلا ريشا 0 سفنلا سدو دا.علا عم هر أمأا نصح و داو:ءالا

 فصو كلذ وخلا ةالصلاةءاقاب ةثلاثلا ىلاو لاملا ءاباب ةيناثل!ىلاو لصف امم نامالاب

 مهترشاممبا رابتعا ىوقتلاب و ره داقتعاو مهناوا ىلا ارظن قدصلاب اهل نو زئاحلا

 امسقماسفاةث الث قالا هب فاك ام ىلاعتو هناحج هللا لمجنن ابالا لمكتس ا دقف ةيالا
 تاهدح فاالء>ا لو 7 ءفكلاب رهرمأ أيسقو ولقب رهر هم ءااسر هدأ: :عاب هر مأ

 ,هرهأ 5 لءحو انآعلو ةعده 0 هزعذ ىلع نوعأو هلو. ىلع نبأ ف.اكتلا

 هتافصو هدي>وت تابثاف تانثالا اماف ايفا ًامسقو اناث ايسق نيعسف هداقتءاب

 أمأو 4 اد ايف و 4 15 هللا ىلص لوك أذ لمس قيدصلاو هلسر هش 9 تانئاو

 أمسف ماسقأ هر الز هلع مثر "0 له>و عمجا متابةلاو صن اهلا ياك يغنلا

 امسقو ةرافكلاو ةاكر ا. للاوما يف امسقو مايصلاو ةالصلاك ,منادبا ل

 هؤادأ منع فضو هلمذ مو: لبسل دأ يلو حلاك م.غأدباو ملاومأ لع

 هر الز 46 فكلاب مهرمأ لء>و مودا هدم "لقت مف ىلأعت ك4. |راخأ

 ثئادخلا لكاو لتملا نع هةسك مهنادبا حالصو موس وشن ءام>ال اسف ماسؤأ



0 
 مهفالتثال ايسقو هلاوزو لقملا داف ىلا ةيدوملا رو.لا برشو موعسلاو

 يضاملا فرسلاو لاظأاو ةباغلاو بضغلا نع «بنك منيب تاذ حالصاو
 نزلا نع هيهنك ممرات ميظعتو مياسنا ظل ايسقو ءاضغبلاو ةءيطقلا ىلا

 انل هحابا ايف همعنك انيلع هرظح ايف همعن تناكف مراحلا تاوذ حاتو

 هتيور يف لقاعلا دجي لهف هب انرما ايف هلضنتك هنع انذك ايف هلضنتو
 َ باكئرا يف وش ىري, وا هيلع ةمعن وهو هب رما ادف رصقي نا اغءاسم

 ابامهاف ةمعنب هيلع منا نم نوكي لهو هيلع هنم لضفت وهو هنع يبن

 عرشلا دعو 4.5 ءاح أه عم لقعا١ يف امومزم الا هتئاؤ دش عم

 ام ىلع اهمدقونادبالا تادا ءديبن قيدصت دعب ضرفا٠ لوازاكو اذه

 كلذو ممسا نادبالاب قاعتي ابو ما لاومالا ىلع سوفنلا نال لاومالاب قلعتي
 رسياو المف لبسا ءالصلا نال مايصلا ىلع ةالصلا مدقف مايصلاو ةالصلا
 لابئبالاوه:م ةبهر هل عوضخلاف هيلا لاهتباوهل عوضخ ىلع ةلمتشم |بله>و المع

 نادبالابهةلمتل لاومالا 178 ز ىلع همدقو مايصلا هللا ضرف م هيف ه.غرولا

 هوس نم هونيأع اأممتاعوج دسو مماعطاو ءارقفلا ةمحر ىلع ثح هباحيأ ينناكو

 نئازخ ىلع تناو عوجنأ مالسلا هيلع فسويل ليق دقف مموص يف ةعاجلا
 ملاجلا ىسناف عبش ا نا فاذا لاةف ضرالا

 يوذل ةنوعمو هارقنال ةاساوم اهباجبا يف ناكف لاومالا ةاكز ضرف
 لوصو لمالا نال لصاوتلا ىلع مهثعبتو ءاضغبلا نع مهفكت تاجاحلا
 تعفو ةجاهلا تدتئشاو ءاجرلا عطقناو لمالا لاز اذاو بئاه يجارلاو

 اذه هارقفلاو لاومالا باب را نب مطاقللا ثدحم دسحلا دتشاو ءاضغبلا



 دى 748 و4

 ةحايسلا ىلع سفنل :لانور# نمفاكرأا عادا 2 أم عم
 ا ويس 4 :أدمو ةدووكلا

 اقع نذب ىلع ةلاىع ممجي هنال هضورف رجا ناكُف جحا ضرف م

 لكبب مه انئتسا نوكيا لاومالا ضورف رارقئسا دعب هضرف لعن لام يف

 2 0 ناعوت ل نيب ع 5 لعبا ىلا ةهبرذ نيعولا ن ا دحأو

 ف ليلألاو زييزعل أ عوضخو لهالاو ل لاما اا ةقرافعر ثملا مويا ريق ذت هبا

 :هيلا ةيغرلاو هنم ةيهرأا يف يصاعأا و 00 عايجاو هيذب نب دو

 اذه ا وات وا اه رف ة:عركلا ةرالا هياء ةلرتشم ؟ذ ام ميه

 نم تامل ىلع ردصلا نال ءا ارضلاو املا ىلع ربصأا ربأأ نم 00

 أو ردصأ ارا نيذلا اباايد ةا أ رظنا ”ةاقرعلا ثاراماو قيفوتلا نةسزح

 ضرتفا ام ىلع اوربصا ينعي « نوحلفت لعل هللا اوقلاو اوطبارو اورباصو

 هيأأ بدنو هب رما ايف ربصلا ديكاتب باتكلا لزنف تاواصلا راظتنا ىلع

 1 8 ( و
 ءاكملا صعب 5 ىولطخلا ط نوعو بورحلا نم راس ريصلا لاق هنأ

 نيروت ذملا تاقبط واء ىلع هيبذتللو رومالا قيلاغم ساعت ربصلا ةيزع حاتم

 نيذلا كئلوا» لاثذ ديع.لا ةراشأب مث راغا ةروكدملا .توعنلا 0

 يردتو قحلا عابتأو نيدلا ىف او ةدص يا (نوقلملا مه كئلوأو أاوقدص

 ناسن اللة داءس لوا وه يذلا قدصلاب 1 مهةصوق لاوهالا 1 ل تح رحل

 هيف اه ءالقعلا رغاعم كيلعف : « نييذاكل ىلع هللا ةنعل لءهف لوتبن مه ةداهشب

 ؟لضيف ىوهلا اوءب2 الو ضاونلاباةجاو رماوالا عابتاب رك داهمو وك اعم حلاص
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 دى 74 4

 لخدمو اكون هدرا رثس لعع دامغ»م لفعأاو دام ريا نع هزال هللا ليس نع

 هلا نود نم ديعب هلا ىوملا هع هلل ىضر سأ.ء نبا لاف أكو بيع ها

 ىلاعي هلوق ف ةميكحع لاقو هاوه هملا لضتا نم تيارذا الث 3

 ىف ينعي ! مت راو هب وتلا يع متعب رو ل شا ينعي م 2 متذتف مكن أو

 مرغو توما ينعي هللا رما ءأاج ىتح فيوستلاب ىنعي ىئامال 32 هللا رم

 الاد ةوهشلا ةءاح مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو٠ ناطيشلا ىنعي رورغلا هللاب

 ةراغن برف ةبواا ةخاعم نم ريخ ةئيطخلا كرتف ةلمجلابو ءاود !ئامصعو

 ءانعا 12 وذعلا ثفكمو ةليوأ نرد تنروأ هعاس ةويشو ةووش تعرز

 ضعب لاقو هاثم هودع ىطعا هاوه ه عاط أ نم رم محلا روثنم ىف ليف اذلو |

 ىصع نم ساعأأ لضفاف عوبت« و هلع ىوهلأو ٠ عواط#“ قيدص ل ؛ألءلا

 باملاو حرأا هيأاو باوصلاب 9 هللأو هوه

 طا.ةالاو نولسملا

 مدل ريع نرذرعي ا ميلا بن هسانو بيلا لويس نيذلا م ءانبأ ره ظ

 تءاثو ةياودلا تابلقتلا رمج ىلع مارالا مهتبلف هرايز الا اهريغا نولحري الو

 ىف هرزا دشيو 6 موضعي دضعي هي :طولا ناوخا 3 تدحقو ايندلا

 امأع هحارت و هحارفا يف هراج را كراشإ و تب لها روازت نوروازتي هتامد

 عامتجالا ةدحو ىلع ؛ظفاحلاب ابن مايحأ يف مهتايح فرصب مومملا طت داللمأ' نا مون

 دقو ينيدلا فالئخالا ىلا رظن ريغ نرم يرصم مسا هلعثلل يذلا ينطولا

 جوح ١ .لكرألا مهو لوالا مدقتلا ماياو تا اهلا مايا كل ءاازك انناكم

 بادالاب اواحتو فراعملا متم دقف ةلاهجلا ماي نم ريسلا دي>وتو مائتلالل
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 بعالم او ءالقالا بانبراو ءالضفلا نم ةريثك د'دعا نقي رفلا يف دج هو

 كج > نع ثحبأ | يب مالا :' ةأرادم * مريلع بج و: اراودا ممءامأ صخع نشل لو دإا

 رف 0 تحن ا هرج ديوي كدملاو ةيئطولا

 ابن ءاكذ تب 7 نآلا ىلا صم يف مال الأ لرتم يكرس
 دات نأ بس اننكأو ينطولا طاتترالا لبحب كسملا ىلع موته نيقيرفلا

 هصااصخو نطوأا ىف ثمبلا أاهعوضوم ةيرصم 4همح رقع ة.:طولا تاقالع

 ظ 0 تايبدالا نع هلك أذه يف جرخت الو هتامح تاب رورضو هتامحادو

 هل سنج لك انيأر دقف ةبحلا طباور لم مهرإعو نيبرصملا نيب ام ىلع

 ةيمالسالا ةيعمجلا ناف ةينطولا ىف ثمل ا: ةيعمج ال نحنو ةينطو تايءج

 ةناعا اتيعمج امناف هددص يف نم امب امهنم لكل قلعت ال ةيطيقلا هيعمجلاو

 - اهديفي نيقيرفلا نم ةيءمج نيوكت نا يف لقاع كشي الو ٠ ماتيا ةيبرتو
 نيبرصملا مني امو ةيبنجالا تاغزنلا نيبو اهنيبب لوحيو ةيبدا ةمج دئاوف

 لب ماتو ات نيب قرشا نيقي رفلل بح ريمأ يدب نب ممو كلذ نم

 اعافدو ةياعر دحاولاقيرفلا كح يف هدنع نويليئارسالاو طابقالاو نولسملا

 ةيدمجت ةينطوا اديب أت يفر وكشأ ا هيعس | ودياوب نا مهب ىلواف اكحو امادن روؤعسأو

 كامحوتو نط وبلا ريهطت نم اهيلعبترثي امو هيب دالا اهيعاسب ينطول اماظنلا ظفح

 ممولعو مهب م اب مدالب ؛ هم رو سانلا ق>ا مه لاجرنيب ةينطولا روظوةماكلا

 نان رمل ىلاوخال همر> فاو حرس كحل ءاشنا عوضوملا اذمل دوعس سو

 دابعلا حلاصمو دالبلا ريخ هيف ام ىلاعت هللا مهتفو



 ءاحرو فدا

 م0 2 بسال هما 2 نا بل يذ ل مو مدا و مالا 5 أ هع هلت 55 51 1 : 9 7 ادا ان ٌةذتاسا دثالا نا مور

 يدتتو ةيئاملا سوفنلا ظفحت ايو ةءارزااو ةءانصلاو ةراجتأاو مالا لاوحا

 ناسا اهريص ًامظع ًاحاجن ابوروا يف تحن دقو ةلضافلا ربنتستو ةلماعلا |
 رابخالاو عيض وأن ةعونتم رداصما ةدد2٠ تراك اه45و لودلا نا رت مالا

 ام قرتلاو ءدقتلا يف هذ 1 رع ل اهارزو رعا عفذلاو را 07

 واخت الو ةيبدالاو ةياملا ةايحلا حور مري تعم نوب رصملا نرا ىلع لدب

 تمدخ ىتلا ةينطولا دن ارا ن نمو ءادعالا دئارح ىتح ٌمدئاف نم ةديرح

 اهئادعأ 595 ماو دا رغلا لئلا ةدي رح قفنلاو عادلا ن :.م ةصلاذ ةمدخ

 4 ,زياكتا هنأ اوعاشأ طوموما١أم دقلاةتباث صو تاردا عم َةلملاو نطولا ءادعالي

 اهتيرط يف ةكلاس هو !هخم نييرصللا ريفنت الا كاذب نودي ريال برشلا
 اهررعت ىلع بجوت يتلا ةيلاماةدعاسملاوةباعرلاب لباق' نا نظل اناكو هنعل رقلال

 2-5 الا هلع اهدي ال يتلا همولع مجءعتو عد وأ ف عسوتألضأ اهلا

 مام ل نأ كاراشالا مف تب ى ةرحات نيكركثذاأضعب انار ار انكلو لهاجو

 أ:ةيدص . كلذ ىلع بترث ىتح ماين هو روصم يف ليللا رهسإ و دوعق مهو

 مواعلا رشنل بح لك لإ ينو لك ا ربخ وهو ةيءوبسأ اهرادصأ ىلع

 ا نوكت 28 أيموي اهروهظل جا ايتحالا دشأ ىف ان أذ يا دالاو

 ىو بيذاتالاو مادوالا نمريغلا دئارج ابيذ هلخدت ام ةمالا راكفا نم عزا

 بحد ال نأ يد اننكلو اهررحم دئاوف ن* مر مو ةمدلا نع دعت مل نأد

 احسب

 ةنينينسننيينعل اذنسييننل هديل
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 'اهجولاو ءاهبنلاو ءارمالا مه ضبنئسنف عوبسالا مايا طسو كيس انع

 لضافلا أهرروم لمحو نيدلاو هلودلا هم ل> ىف مدعلا ُهَسأَن ةديرح ىلع ةانفاصأ

 وأ ةنأو ةينطولا ةمدخلا ىلع ناوجسإ هي ف لذد هيموب اهرادصإل دوعلا يلع

 انياع زعبي هناف اللا و هتاح ةرعو ههأعب 2 أك هل 5: عروتل نيرسوملا نم 90

 نوجاتحم اهررحم فراعا نمنو انع اهدئاوف رخأتت نا

 تافلتسا

 سنكلا ةيلصم ىف كف ينالديصلا رونا يدنفا ىنيفع ةرضح نا انها
 رظن م هين> فلا نيوسمح ةنس لك قفنت اهدجوف ةرهاقلا ةنيدم ىف شرااو

 ريق اناربا تتلقا اعيسرت نيبانكلاو نناتنلا توب نابسس قافاأل

 ةضي رع ميد ىلع هدالب لها ةعفنمو ءارغلا ه:موكل داصتقالا ]| هلم

 ةنس لك هينج فالا ةءستب ةلصملا هذه همازتلا يف هل ميرصتلا اهب سمألا

 عفتنتل هداصتقا فلخ مهلا ىعست غلبا هلاو هينج فلا غ١ ةموكل رفوف

 مالعتسالاب هتضيرع ىلع 53 لو عافتن الاهج وأ نهدجو يف ةموكملا هب

 ابنمو لاغشالا ىلا اهنموةيل >ادلا ىلا ةينسل !ةيءلا نم ةبادككل' تءاقنتو ةقيقحلا نع
 ىلع ةيانعاا تدءاس ناف 155 ةرمغ ة* ةنس سرام ١١ ىف ةسورخلا ةرادا

 هتموكمل ينطولا اذه .ىرم ىربك ةمدخ كالذ ناك دومهلا ص اذه سات

 ىلع انفوقو دنعو ءارثخلا ةولصمك ةينطو ةحلصملا هذه نوكت ذ هدلب لدالو
 ايسح عناوملا وا دئاوفلا نم اهيف !ءنينيبماهرشنن !هترادال اهذختت-ييتاا ةقيرطلا

 عدن هللادب عل ماما هيضتقي
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 حاسما ٠
 ىلوالا أ نم نوثالنلاو ينأنلا +زح

 ١١١ ةهنس تابمرب ١٠١ ٠٠ ةنس ناضمر ٠١ ءاثلثلا موي

 *١89 ةنس سرام 58 قفاوملا

 بينو ظفاح
 همس 5 5 0007 : د ى
 رورسلا مرت ةىصلأا أم قم“ و * ل ٠ 3 متناو مأع لك 4

 معذلاو ريخلا نه نوبحت ام ىلع متناو كيلع ىلاعت هللا هداعاو ةمالسلا كقفارتو
0 1 

 هد ذاد_الا نسحأ دقأو معن . َن . ذاةسالا 2 فرأمملا خيرات ًت أرق 8 َح

 لضف ر ارظاو 4. ؛ ولعلا ةيدمحلا ةلئاعأا خيرات بما احالاو لرد رصم ا راك ذت

 مورأاو ط ؟نرالاو ن 8 راو باب ءلأو كىلركأا ٠ نم 4 د رصملا ة 4همو ؟ىلا يسوم

 اذه م, + سانا صعب لراق أيمق يبنجأ اوإ تتح دالملأا اومدخ نيذلا

 ينحالا ىلا حام لمع ل 5 لومدسأللاو ءارحالا مالكب ىف]فروراش ميراتلا

 أوةقح مير: < أزه ىلعا وقثو اذأُو ةنودالاو لهجلاو روقأاب يرصملا تومرت و

 ف ,مدق لت نا لبق ةندمتم ةماو ةيماظن ةموكح ىلع اولخد يناجالا نا

 ئرضملكق 8 اه. تقوطىتللا أممعتو هلر اهأ | ه له ىلضذ رادقم اومأعو مىيضارا

 ميرادلا أره ل. سانا ىلع صفو لاعاللاو تارادالا ىصقة سل 1-5 8 ١

 ىف همدقي هنكلو هءاصقتسا ديري وهو الا ايلا اذه 3 أم ٠3٠ ميديلا



 ا
 كرادو يي رأتلا باب لخدي نا ىثشخا ٠ ح٠ سوفا اور ةقرف:٠ دادعا

 سانلا تده ىلا هيحاتتفالا هتالاقم اذع ]حي بيدأتلاو بيذيتلا باب

 هدي اماو بايلا اذه كرتي ال وه ٠ن٠ ةيبدالا قرطلاو دئاوفلا نم ريثكل

 بطني لجر ناك ةياكح كل كا انهو لاودالا تايضتقم سس ىلاطملا

 لاقو لجر ه.اث اروهش كاذ ىلع رمخساو اهريغي ال ةبطخب ةعمجلا موي هموق

 لهو هل ل قف ىرخأاب اهتريغ اله ةدحاو ةيطخي انيطخم روهش كل ذاتسا اي هل

 انبلاظي ذاد-الاو ٠ فرصناو لجراا لس اهريغب اهكرتا ىتح اهيف اه ملم

 ةءارقلا ىلع نيرصتقم ان ار ناو اهمدق ٠١ ريغ ًاباوبا تف اهيف اء انمت ناف هبلاطو

 هلهاو ناءزلل ايسانم هاري امب ةي.يذبتلا تالاقملا انع ىحسحي نا هل ناك لمع الب

 نو.بفيو انراكفا نوشوشي ءاطلخب انيلب اننكلو تظعوو تدوصن دقل١ح.

 بلاطم ضعب ينراكفالا فوقو “ىبسلا مهيعس نع أشنف انممهنوتيمو انلاعا

 سرفو نيب روسو جنرفأ نم بناجالا لك ءاطلخلاب تينع نا :ن ٠ ذاتسالا

 ادرف تينع ناو ةانجلا هب ىمري اب ءايربالا تيمرو تاطخا دقف كراع

 ءاكرش نطولا ىف كا مهو موهسنج لاجر مهب قدصأت نا يشن ايف ادارذا وأ

 نييروسأاو نيب وروالا نمريثك دجوي هنا ىلع كببنا ىمآلا اذه حاضيالو
 نيحالفلاو راجتلاب اوظانخا دقو ةريذكلا عرازملاو ةيظعلا د 9 لس رفلاو
 نم يرهملا كح يف نالا مهف ملاعا نم ل لمع لك يف مهركر راشو نيد

 ىلا هتبسن وا ىرخا ةلودأ هتيعبات قيرف لك زاتما ناو ةماعلا ة وص

 مييلع ناك نيب رصملا عومج عم مرج ةماعلا ةولصأا نا ثدحو رك 5

 ءاعضولا ءايندالا بصعتو عاعرلا ةلفسلا ضعب روت ببس! ميبنطلا وميسي النا
 م



 2 اب ن 0

 لعف أب اكلم « هزأ ومس َقَث اا ماللسلا هءاع ىسوم ا: ديس لوقنوعسل الا

 هله زخات كلف نئااو نمالا سن لك فذ 8 نا لع «أغو ءافسلا

 ةورث ف لخ ايعس مهوجو هايمعبب ىلعةقافلا ,متلمح نيذلا ةنولاب ةنيمالا عومجلا
 سس م هن>>و 3 جدسمل م ا مل قي 1 9, :ودردب ةهاحو وأ 0 : ءاص<

 وأ نإ روسلا وأ

 نأو 0( 0 9 0 . ءالا بي هلع دعب 0 لدفب بأ حالا

 ىروذأو سو رظأ راع نم 0 للءحوتو عاججالا ماظن أ 3 أاخن لهفه وع ذل 0

 نلانر 55 لأ 78 نك يبغأاو رد 6 ع ةثوأملا ةداَخا لعمنلا

 يف ةياودلا دوهعلاو مرنم يناثعلا يف ةيعباتلا داحتا يروسلاب يرصملا طباور
 نم وب هعمل 3 ةزييلا ٠ نماصالا هتاود عادا 3 ضعي يذلا ةياحلا

 نم هتقتس أم ءارحأب اهديب 08 اهدوهع ظفحو اهرماوأ ذيفنت هزلي نييرصملا

 ةانناحلا تانكت قيذلا قوةح نه قح سم ىف مس ندو هلم ءااو ريسأا

 نييرصملا رثاقم انيلع سخي " اهرماوأ نا.صعو اوكسك اهم ىف ىبسدقف م

 اع مايقلاب 547 و ةمالا دم ربظنو ةياودلا تادهاعمللا قوقح فرعن نا

 دئارجلا ىلا ةبذاكلا رابخالا هئاقن اموءارجالابذكي و انب ابوروا ةقث دموي

 اء ءارجالا فحرا ناو هياع هينيو ذاتسالا هلاوعدي يذلااذهو ةيب'جالا

 ةينسلا ةدوكملا تببنت دقو مرودص كيس دسحلاران لاعتشا هيلا هاا
 نا اهنأذ موغيجأ راو منا رافا تفدأت ١ موتيأعس ءاواق يلا موس دل

 ه«دقام تسرد ةمالاو ليطابالاو افنلاب نورت موق ةلدح اهياعلخدت نأ ند

 لك مين اوضرعاو مهقافنو مهنولت اودقححُت ةياياضتلا سوردلا نم ءارجالا

4 
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 ءايمتأا مبعرزأ م,اوذ ةيور اوهرك مىجلها نم اريثك نا ىح ضارعألا

 نا َةلَذ ء ملا سدستحو ىنسحلاب مترخأعم يف روهدلا تضف هما نادرو 2

 لك ىف ا,مرصن ةرايع هدو هححاصم ىف ىءسي نم هل« يشل و هودحأ هضغس

 لصف ةباتك يف ذائسالا ثوجر اله ح٠ يرصم ريغوا ناك ًايرصم نئاخ
 ناضمر نأ كافخياال :ن٠ ةيقرشلا ةدحولا عوضوم يف ناضمر يف ىحائتفا

 نوماسم ناكراشلا ملخهمو موفلاو لوانتلا ةلبس تارا.عب سوفنلا يور: بدي

 أع ميلا عجر. و ناضمر يبتني ىت> هعم اواهاستي نا ةينطواا ناوخا وجرنف

 نا لوقي ءارجالا ينا>الا ضعب نا 0 ىلاعت هللا ءاّم نا عيمجلا أضر هيف

 ٠ن٠اهي دارا اذاف ينعم هترايعل يردد الو اينيد ا.صعت نوبصعتم ناب رصملا

 لماعتلا ةفيطل قالخالا ةئيا ةما دجوت ال هناف لئاقلا اذه بذّكي دوجولا

 محي هناب رخفملا يويدخلا انالوم رقي كلذلو نيبرصملا لثم بصعتلا نع ةديعب
 هناذ ينيدلا بصعتلا اماو فورمملاب سانلا ةطلاخو نوكسلاو ودملا اهن اش ةما
 تيوزجلاو ريرفلاو تناتستوربلا دنع اصوصخ ابوروا يفالا دجوي ال

 نوييبرغلا بصعتو نوماسملا لهاست هيف نيبي لصف ةباتك ذاتسالا نم ىلطاسو

 تن 5 كانهو هتاهراب قئاقحلا رتسي قفانم ربك ١ هيلع اهكشي ال قئاتعب

 ابوروا صاوخ نم ةصاخ هناو سصعتلا نم نوئيرب نييقرشلا لب نييرصملا

 هللا ءاغ نا

 ةزيللا فمن“ ىلع جرفتملا ليلدو هزيجولا ةصالخلا

 رابظا 2 قداصلا ناسالا حى ىلا هي رصملا راثالا راد وه فهما



 وح

 مولملا َْف مدقَتَأأَو ةراضلاو ة.ددملا نم ه.اع اوئاك أمو ندب رصملا ءام رق خيرات

 ع الو نالا ىلا هسيسأل دهع .لرم ةنس 5 ه.أع ىغم دقو ةءانصلاو

 مضول ىدصتف كالذب يوأسنرف لك إء عم هيلع وه امو هيف اع نييرصملا ظ

 ينظولا نيمالا يرصملا لاو كب دمحا ةمالعلا لضافلا يرثالا هتسرهف

 «ىثب ضعبلا قعاو ارثا ارثا راث الا نم هيف ام نيبو فهتملا اذهب دءاسملا

 يدكلا تعمج الوب هلثم ةيبرعلا ةفللابف لوي مل ًاسيفن ًاراتك ءايل هضمي رات نم
 ندكرتشملل ةيده هعدقت ىلع انمزع دقو ليصفتااو ناوبلاب هممج ام هيحنرفألا

 قرو يف انس هنم ظفحت انثأ او ىرتا ىتح ددع 5 ف مزالم ةعبطن نأ

 نيب رصملا فوقوالا هعبطب اندصق أهو اهماتا دعب اهيلطي لرأ اهمذقن ندم

 ناكس تفس ةمأ : رأت ىلع امومع راثالا ىلع فوقوال نيعلطةلاو انوي

 هللا ىزج ًآنرق نيعيسوحن نم ةيندملا باب تمتفو ةليضف لك ىلا ضرالا
 انالوم تانس> نم باتكلا اذه رشن دمنانناو ءازجلا ريخ لضافلا هفلّوم

 هكلم هللا ديا يناثلا اش, سابع ظعالا يوبدخلا
5 

 نم كارتشالا مق ليصل انئالدكو دحا يلع يدنفا نس> نمت

 دومحم نيعت ا" سيوسلاو ديءسروب ىتنيدمو ةيقرشلاو ةيبويلقلا يتيريدم

 ىتبو ىلبثلا هجولا تاكارتشا ليصل ةب ردنكساب انليكو ىفطل يدنفا

 وحراف ةياهقدلاو ةريجماو ةيفونملاو ةيرغلا تايريدم ىف لياخ يدنفا دمحم

 0 ا لضفلا مث و موياط ةباجا نيكرتشملا تارضح



 دي 5 م, او:

 كمل

 أ١ نا ابيف انركذ تافاتسا ناونع تحت ةلمج ىفاملا ددعلا يف انرشن

 يفويفع ةضي رع ىلع ءأنب هينح ه٠ ٠٠١ شراأو سكلا ةلصم نم فرص

 فالا نام اهنم هينح فلارشع هتد فرص يذلا نا انةقحت م رونا يدنفا

 اذه انيب ةيمواعمالو اههشاومو ةولصملا ةمدخ م م1 ة.: 16و هاما ةلصأ

"0 

 رخآ هياملا

 دحأو دعب ادجناو نيب ويد مايق وذ دنع يضاملا ددعلا يف وبس مقو

 يفوت هنا عم هلبق يفوت هدلاو موحرملا نا ديفي اج ااب مهاربا موحرمل ركذف

 ةرضحو ءارغلا لالحلا ةديرج ررح لضافلا انقيدص كلذ ظحال دقو هدعب

 يتلا ةيلاسرالا نا انلق كلذك ميدناا يدنفا حاتفلا دبع ديسلا انقيقش
 : انتافو اًذسات ؛8 اهددع غلب لوالا اشاب سابع موحرملا دهع يف تناك

 بييطلاو لضافلا يساطنلا اهنم ناكو ابقلاواذالا ىلا تيسيتابا 53

 بطخ مهجوت لبقوإلاس اغاب ملاس ذاتسالا نوبرصملا ابطا يب رم لماكلا كحل
 ِ ثحلاو سيدأتاا يف ةياغ اهنكاو ةطيسب ةبطخ موحرا يريدخلا 9
 اسنرف ىلا كلسرا الو اسننلاو ايناملا دالب 3 ارا انا رصم دالوا اي » اهصنو لعتلا

 نورفاست يتلا مولعلا ع: يف ىف اودهتحاف اهي : الملا 1 م دف: الثل

 نا دب ال ىنبني اك لصحو متم ريغ كدحا مد جر اذ“ ميظعلا هل "لوو اهماطا

 «هيودحو ل لوقي راهلا لوط دعقيو ةلاطنلا كهل ةحالفال هدرا
 اذه ربكالا هريم أ لزم معسل ام دنع ذيماتلا ىلع م>او ةرابعلا هذه لمأتف
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 0 ةمامأ ىوبدخلا روصتو هدايتدا نكي اذأم ديعولا أذهو صالا

 هيطخلا هذه 923 دقو 4 ف هيلا 2 يذلا مويلا نع هتامغ مدعو هانم

 ذهن امنه بني مل ىتح ةيلارالا هذه دابتجا يف بس
 تس ايلي سس

 لوب رثل اوهجوت نيذلا ةيردنكسا نايغا .لجا نم بتاعك انل درو

 ددعلا يف هجردت:سو زياكلالا ىاسم ةالص اوأرو ميلك هللا دعب اوعمتجاو
 ىلاعت هللا ءاش نا قالا

 ياسا تلا تاررالا ةعر درر قار

 ( ةيريخلا حودفلاو ةرماسملا اتيعمج )

 يدمح يدنفا دو.# تارضح ىلوالا سوي ناتي ص رخعتل نأتيءمج اه

 ضو 0 يداقأ دعو 6 يدنفا لاصو يصاوعأا يدنفا ىفطصم و

 بيذبتاا ىلا ةثءاب قاوذالا ىدل ةلو.ةم ةفصب يرئرلا تاماقم صفت

 يمهف يددفا اص ببدالا ةرضح هراودا رهاب موقي يذلا ظعوال اصوصخ

 مملكو ةليضفلا موزلو ةليذرلا كرت ىلا نيجرفتما ثعبي و بولقلا يفرثوي هناف
 ةيناثلا سس و بادالا رشنب نيمئاقلا فراءملا في نيجرذتلا نابشلا نم
 يم" يدذفا نيماو مهاربا يدنفا ديازو لماك يدنئفا ىنطصم تارضح

 جرحت وزيداربلا ورتأنت 2 نسوق ةكلملا هدآور 000 ةلوقملا تاياورلا

 نانا نم اودبا ثيح ٠ اهئاضعا تارضخل نيرحشتم الضف نيرو اش سانلا



 فقع

 كلذ ىلع ةوالعو مجاع ءاننلا ىلا سائلا أعد أم لولا ندحدحو صيت |

 ةمزاعو ةفاقشلا مول َْف ةسردلم مل فراعملاو مولعلا سرد هب ريح هم امأف

 0 ١

 نيتيعمجلا نيتاه لامعا هللا ديا يرابقلا مسق يف ىرخا ةسردم سيسات ىلع

 حاجنلاو زوفلاب

 يىفنأف حاجتنا مذ نعلو نيتيموجلا ءاضعأ ةمه ىلع ىت ) ذاتسالا

 نر* ًاعيج مهناو ًاصوصخ بيذهتلا ةرئاد عاستاو بادالا ةأيح ايبحاجن
 دابعلا مهفراعي رستو دالبلا ,هداهتجاب فرشت نيذلا نيينطولا

 راصمالا دنع ةطساول راصتنالا باتك نم ى ماخلاو عبارلا نازجلا

 قاد نباب ريبشلا كم نب مهأربا 5

 ٠١ هيفرك ذي نادلبلا ثيح نم ةيرصملا رايدلا ءاصحا ىلع نالعشي

 تاراحلاو بوردلاو عراوشلاو رودلا نم ةرهاقلاو رصم يتنيدم يف ناك

 يرد و يببقلا نييجولا دالب ر دي ع دجاسملاو تامايخلاو قاوسالاو

 انفو ناك نا هصاصنخا ةيح نيو كم لصحتلا رادقمو دلب لك ةحاسمو

 مي وهلو ءاصحالاب برعلا لاغتشا ىلع لذي سيف باك وهو ًاعاطقأ وأ

 فرصم ىلع عبط دقو نوييرغلا هب لغتشن نا لبق ( ايفارغجلا ) نادلبلا
 دحاولا دبع دمحم ديسلا لضافلا دنعو اهيف عابب و ةيرصملا ةناخ بتكلا
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 - حاتسال
 ىلوالا ةنسلا نم نوثالنلاو ثلانلا *زجا

 ١ مقي## ةنس ليربا 3 قئفاوملا

 ءارالا تفاتخا اذا يد 5 نك

 كب تلزن اذاو كعم ًائنيم ناك معنلا مكيلع تغبسا اذا نإ دنقا
 اذا الا ىت أتي ال هريغ نم 3 ا ناف ىّرعم كعم ناك ةييصم

 كثينشو ادياو كيسحامل مارت سم ضرا يف ةيناث ةرم دلوو هما نطبأ داع

 نع حزانب لقاملا ىدعقي فيكو ٠ ًانيش اهناش تربدو ًاباش اهحالصا يف
 ضري ف : ًاصخ ترثكو رقم تباطو ءام تبذعو ءاوه تفطل دقو هراد

 هيلءابتلص يجن ًامحر مطقو هدادجا هنسمتسا ام نوعتتساو هواي ١ هب ىضرام
 اغلب 7 مادام هو مضر اهر ألا نمودلو الاجر نيب ةريقع ريقو
 عاملا ىفك ريغ لمحيال ًالاترا ةياعنب 5 هجو برضب جرخو كت
 هم لذ مظع وأ هيروسل هو وا ةعمتسل ىبنغ لالظا أفعي لاوسلا ه>وو

 همهس يمر دالب هبا يف يلابي ال ءارثلا دباوا هلا ءاتنالاب دمصتي ريماوا

 حدتتل ةلزان يف مهف اضتسا نع ءارآتفاتخا اذاف هتوق لوانت دي ةياب الو
 نمهتذقناو ةجاملا يديا نم هتلوانت ينلا ديلا مم ناك راكفالا دانز ابيف



 دي

 ًامادنكسا هيحاصب هيضرتسيو الالذاو ًاعوب هيخاب اهءرل برقتي ةقافلا لضم

 ماظعتساو ةلد ماوديف نمط انادبعو امدخ ماحرالا يوذ هيلا برق ابر

 كنم رفنيف ىو'دجلاب حرقتل الثل موذجلا نم كرارف اذه نم فذ ٠ ةيطع
 كعمجت نم حزانلا اذهنوكي دقو ريشعلا كركنيو بحاصلا كوفجيو خالا

 كيلع فطظ.ءيف مالا طباور لضره طباور وا ةيرقوا ةديعب لوصا هايأو
 الو كنود حالصب هنؤش حالص يف اممط لمعلاو لوقلا يف صلخيو

 ىتحرابةخالا روصو ةبرهتلا هجوا كبلق دعب الا هراكفا روغروس كنكي
 كتيجوهتهجوهتابطاةغ يفةحبللا قداص كتبعص يف مدقلا تباث هتدجو اذا

 اًريصنو اًدضع هتذفتا كرورسب رسي و كلّأب أتي اهيلع تنك ةلاح لك يف
 داحاومزحلا ةوقب ثداوحلا رودص مفد يف ه.للع تدمعاو اريشمو اعككحانو

 ٠ فاد الو عنام ال ثيح دارما غوملل تاقوالا هعم تصرافتو ةاكلا

 تاح اذا نم كيلعف الاو كاذف هتفص هذه ليزنب مايالا كترثعا نافذ

 كمومه يف كتكراش» نم ارارف مراقم ىلا نوحزانلا باو بئاصملا

 اذا كلمحيو بوطخلا لمح كعم بوانتي تايكنلا كي كييسف ناك
 تاذ> اذا كرصنيو تءضرم اذا كدوعيو تدحا اذا كرسو تفعض

 ًاضرع كل نوصيو هتمزل ًانطو كعم ظفحيو كب راعي اًودع كعم مفديو
 ةورألا وأ توقلا فلخ هنطو نم رجاهملا سيلا ٠ هتبادح يف جورلا لذبت

 ام هنا فلحيو ىرخا هوأتيو ةرات ىكبي كماما فتي يذلا شيوردلاك

 3 هاصعو هئادر ريغ كلتع الو 5 هد كبمالو ايانلط هموي ىف فاذ

 هنيعو ةدودمت هديو عوجلا لال ارابظا ىففالا ءاوتلا ىوتليو هدخ رعصي



 د 71٠ دو

 شه ارادوا اهرد هتدقن اذاىتح ىوكشلاو ءاعدلاب قلط هناساو ةقلمح

 الا لذ أمو صاخت باق ند هناك ضفءة>ايوردصلا هل عفتري مش ظفأب

 هذه تناك نمو ٠ ةجاملا تسم الك دوعلا بال اف الا اءدالو السوت

 ىلعارانيد هداز اذاقهأرأ ةيطعب بوو هْ اهدي زيةمقل ريغلا كنعهثرصر هتفص

 لقا أ فرس لا ردبلا ى 1 ل ءذاو الاوقا كلا بدساو كنف 0

 ىلعريغلا ءار 0 ناكو ةينطولا ناوخا معتعا لزاونلا هب تلزن اذا نم

 ىتح ءارالا شيتفتو راكفالا دقن ىلا ةجاح يف نييقرشلا رشاعم نونو رذح

 ارناجرخ زيف للاطلا هلع توأت لو 5 الخال نع ناسا نم :يارلا

 ىتبش إو ررضلا دصقب ل هي>أ ف يةيواك نأو هب ذخالا انرضب اًريطف

 ىلع مهم راكفا ضرعن نا لبق ةيرادالاو ةيماعلا رهاظملا يوذ ىلع داعالا

 طوقسل ةلجملا هوعدت ام اريغكهب سانلا ةةثلزئاهلا ناذ يتاوللاو# ىدابملا

 ضراعب ايل ةلأن ههعل رابدت ريغب لمعي و ور ريغ نم لوقف كادترالا هدهو ف

 أم تهعو ت امدقملا هذه ةيب رغلا مهالا يسسرد لقو ١ هلم مج الو هل و5

 سلاهث ىلع تدعو 0 بالا ٠ نم ةرهشمأ ١ لهاو ٠ :الزنلاب عالي -و الأ ءارو

 اي رعأو# باز>الا فاال>او راكفالا برأ 2 نك صلختسأ اهاروُش

 ةلودلا ماعد اهب | ىكبتو عوبتلاو عب املا مال نيناوك 53 تاو 5 أامضقنت

 نم للعا م5 عأ الا ٠ نسهلا 0 اذمل لصوت و نامه س أبا ىلع ا



 قال مااا

 د 7+ دو

 ٠ هلها ىلع داء وا هك التما يف مءاط نه هنطو ظفحيف اياملا جأ ضوخم

 تطخو موتطلس تدذغنو مهمك وش وش ثدوتو مهاعا تح ضيمتلا اذب.و

 ةمالا يتعزعو لمعلاو علا يثوقب اراعتساو اف اهريغ ىلا ميناطوا متوطس

 نيقيرفلا ةيجو ديحوتو ةموكملاو

 كلوا رابخا نييقرشلا رشاعم انل لقنت دئاراو ماوعالا تلاون دقو

 لوقعلا تشهداو راك الا تريح يتلا ملاعا نمد انل حرشتو نيزئافلا

 فريرواشتملا ضيحتو ةياكلا ل يارا ضيخحُت هيلع مدعاس ام

 ةلمالا مالا ىلع جرفتلاب ىفتكن نوابتلاو لسكلا ةءراق ىلع دوعق نحنو

 حلاصم نع اتفرصنا دقو اهنم قيرفرخان اذا بضغنو اهزوذ نم هارثام حرفأو

 نا ءالوم ةارا# نيبو انذب ليحو انءدقت قرط نع انيمعو انناطوا

 او التما دق اوناك ناو ءافعضلا ةضوافمو ءارقفلا ةراشتسا نم ةفنالا د

 4 لاومالا بابرا انعمج اموي رواشتلا ىلع انلوع اذاف تاي اكو نع

 انرشحو ءاكذالا نم ءايغالا زيت الو مينم ءالقعلا ريت ريغ نه ةهاحولا

 نوصيحيف رايخ معمل الو لضاف مار ال سدح ةعاق يف تينشلا اذه

 سدو عنصت مفانموا مف ةدت راضم روص يف ىلع تابكن نعيلتل ة صح

 نا يلع انتاد برادستلا ترا ليق ندلو ٠ ريمدتلا ريغ ريصقتلا اذه ءارو

 ةرثألا وبحم عزب كر نييقرشلا نا وا قرشلا يف مجنن الىروشلا

 ىوءدلا هذه دري قالا يف يبرغلا عم قرشا اداعتا نا انلق طاستلاب دارفن الاو

 طيلاغالا نوهحعصي اوذخاو ىروشلا, لمعلا ىلع نويرغلارباث امناو ةلطابلا

 تاكلملا تبرت ىتح ةقداص متازع نع لدجلا نوادابتو اظحلا نوعجاريو



 ظ 2 06 د

 مهدارتعا الا ةياغلا هذهل ماصوا امو تايعفاولا روض مرماما بلاطملا تروصتو
 مولعلا ةاردل ءاهجولاو ءاينغال ارطضا ىت> مرنم *اك ذالاو ءالضفلا ىلع ظ

 اولاز امو ىروشلا ةر را ف لوخدل اور 7 يلا ةساسلا ”يروتلاو

 ةيبصعب كألملا ةمزا ىلع اوضبق ىتح لودلاو مالا يب نوثمبيو مولعلا نولوازي

 اذاف ٠ ةيجراخلا لئاوغلاو ةيلخادلا نتفلا مهين ًانوصح مكوام ماما اوذقوو ةيوق

 الو ةروعو الو ابيف نزح ال ةلهس ضنا رطلا هذه يف مهوراجول نييقرشلا ىلع

 تايتاذلا لها خالفناوءالضفلاو ءالقعلا باختلا نم رثكا اهيف لوخدلل مزلي
 بهذم يف ريسلا ديحوت ىلع ةءاكلا عمجو ةيبنجالا ةهجولاىلا هجوتلا نم
 نه قرشلا ءاهبن ضعب اهب بيصا ىتلا ةبيصملا ءذه قيضم نم جرذغل ينطو

 ةومذلا ةطقنلا هذه يف مهعضو امو ٠ هيلا نطولا مب ولو يبنجالا ةمدخ
 مزنكلو رنا هي دب م كواملا لفاغتو ةهج نم ةينجالا ةيبرتلا الا
 اوليه كرا م هال م كلام ةمدخ ىلع ماك ١ اوعمجو رمالا اوئعمت ول

 اهيلا يدهم يتلا حلاصملا يف ءاظعلا اومرضتسلو ةمفانلا م رال كولملا

 قاس ةما ىف يمصنا اذا لاعالاو ر امفالا رايت ناذ ءارالا ميش "و ةراشتسالا

 ةيجوا لا 0 فرصنتف هاوس نع نانا لك لغشو هماما عومج ا

 عرفب الغتش الغتشم الماع لك نوكيف ابيلا يبتني يتلا ةياغلاو اهيف ىرج يتلا
 حالصا ريغ ؛يش فلخ د كواملا ىعسأ الو يحالصالا لصالا عورف نم

 اب ةكلملا متاعد دييشتو لاخلا منمو ودعلا مفد ىلع اهاياعر ي رو و اكلام

 ن* مهنم كاللا ظحايفالاو ةيندمو ةورث 2 و ةماضضو ًاظع اهديزي

 هنوم لك ريغلا لا 2 ءاومأاو هرصا نع سان ١١ لذاؤتو محال ءار ,١فالئخا

 يوسوس جبس اسس ببووسمس ب ب بو ونجوم د سس سس سم: بوو سس سا مج ٠٠ وجا“ 107:

- 



 د 7 وع

 عادخمب ًارارآغاو ماهوالا فلخ ايرج ممناظاس ةلازا يف يعسلاو مك« رارشاب

 هلااو نطو || بح ىلع م هدالب ءانأ ة ةعر : ىلع ثوردأتو مهو 4ب- واو ينجالا

 ردقب داماس ةيبرحلاو ا - ىلع مرمي رذنو ةلودلاو

 كلذ اوامف نا مناف 1 عابعأب مأي .ُهلل ا 7 8 يي ١) ةملاعلا اعالا

 لاجر نم مهيلا ادايقنا لبسا اوناكف م ميلا مهولامتساو ملة بدع ممالا رودص او الم

 نيتلا+لا نيبنا؛ثو ا رايتخا مدخي اذهو ناسا 0 دبه:سملاناف دامتسالا

 ةين ارقلا ذهاوشلا ىلع نيدمتعم ىلاعت هللا ءاش ترا عوضوللا اذهل دوعتسو

 َّق رشأا ققحتتا نيدشار ١١ ءافلولا ءأيا نأ | اع ف كالذ نيدي وم ةب ومنلا لاعالاو

 اذاوحاو مالاب نيفراعلا نكنملا 55 و ىروشلا يف حاوفلاو ةمالسلانا

 نع دعقي الو نيلاتهللا لاوقاب رارتغاللالو نيحزانلا يارب قوثولل دوعي الف

 نبي مهم لقاعلا رادالا موق هاظخاام يذلا لباجلا دصقملا اذه فلخ يمسلا
 ءار الا تفلتخا اذا يدتتقا نم لوقي و هت ريح نم يداني ساناا

0 

 فنرايعا دحا دجاملا انقيدص نم انل درو يذلا باوملا صخأم اذه

 لاق لادا لاقي ردنكسالا

 3 لوب رف لوويسم نع ةرابع ءارغلا 3 رج نم 8 ددعلايف انيأر

 يخل هتنأر 5 1 طق 5 سن دو 3 مب ةحردملا ةلاسرأا اذ آر

 ينغأبأ ذ ةبراغغلا يلا غال زياكتالا دالب تاخد ىلا كلذو ىنذاب هثءو

 اوزذتاو لوبرغل 2 ةلعر نودسمح لسا ل3 هنأ نومملا نديماشلا يف أوحا نم

 موس رع سوو و يس يوم لا ب يي سل اي اعل ١ شل و ب اس



 د 1 او

 لوب رغيل ىلا رك سلام نم هو ىناوخا ردا تذخأو ةالصلل | رسم مث

 ( نأ ءاددبف سواد ١ هلع بوتكم ءائملا ميل بعدل نع ةرامع روسسملا انيق

 4 دع اهبل تديلا ردص يف ثيأل انأخدأو ماع ان جر بايلا انقرطق

 ةرب الأ بعدل ىلع ىلع هتنزوف مث هلق هولعج دقو هللا لودر ل هلأ لإ هل اا

 بورغأأ ت تفو يأ هنا ليقف ميلك هلا دبع ن . عانلأ 5 املعث ىف هتدحوف

 هراغص لئاسر ءدأ اا اناطظعا دقو راسشلام م ىلا أاندعو ةرايزأا فرو هَل أنكرت

 اديعب كني كلذ كعب لك نم بات | ءاد 1 مالسالا ىف سيغرألا اناا

 2 عم ةلموملا ىلع هائلبأقو ركسشلاه ءاوث اندادعتسأب هائاعأذ انكباقموحريو

 ةعمو ناوخالا ردحأ لزنا هب أ:جحوتو كانو نيدوحوملا نووماشلا يماسم

 انا حرشي ذخا ماعطلا لوانت دعبو ةمطاذ اهمسا نمسا ىتالاأ نم تس

 هنأو 5 نوسمح كوم 8 ى> هيوعصلا ار هأف دي أمو هةثرعق

 بطظخ مش سبط لحأ مويو 4. مول لكو يعرش كقعب ننهاسملا لوبا جور

 ناوه..ح نم وهدجسملا لءفرصي «ريقوبارسلا م نيب و سيعرتو ظعو

 روباولا يف نيماسم جاجحب مهتجاو قراط لجل ارقاسم ناك هنا همالسأ بيس
 ه.مالسالا ادن ةءاأأم هم ىلع بكأت . ا مت ديهع ْن 0

 550 باي 35 ء لاحلا يف اهماقف رتسشن اما يف دسم أ
 هيف لنولصي مهو لوب رف روسم ةيأورل انقعشا م هئانب ىلع معد رف 0 م

 ىداف ذمهأت مأق قولا جك دنعو نيماسملا يناوخا ند ةءام ّ 5 ثتهح و24

 تيبلا نوكلب يف ةيزيلكت الاب نذاو زولكن الا دحا ماق مث ةيبرعلاب نذاو



 دك 1/94

 ميلك ملل لاق اهنم غارفلا دعب و ةبطخلا عامسل اورضحو ريك قلخ عهتجاف
 تععقاو جرد ” جورخلا دارا نمو ق.للف أسم ناك نمن ةالصلا ماقت نالا

 صاخ لح لءح ىلع مرَغ هنأ سدئرلا انريخاو همام انماصو برغملا هالص

 هناو ةيزياكت الا فرعي ا دشرم هيلا اواسريل دخلا ءارما ىلا تك هناو ءاسنلا

 هأنعدو 5 هيماللسأ دئارجو ةتد لاسر عبطل ةءيطم ءاذناأ ىلع مزاع

 ىلاعت هللا ىلا مونطاوب 01 رات رمالا ةقيقحب 5 رضخ تدك دقو اهاشنا يتلا

 هأ نطاوبلا ب هللاو رهاظلا الا انا سيلف
 ىلاعت هللا ىلع دعب الف تانكملا نمزياكتالا مالسانا مواعم ( ذاتسالا )

 كو هب يصر أ < ىصرت نو نك هنأف مالسالا ىلا ماوصل ردص حرش نأ

 نبا يل 0 نم سو هلع ىلاعت هللا ىلص ي كلا همصر يذلا رهاظلا نم

 لوبر 3 كأس درطب ثلا لرأف ةيقاعلا رظتننو هناو>او لواس يبا

 7 7 نا انع>ر ة ةماعلا دئافع اودسفا ما ىوعدد ةيمالسالا دالملا ىلا

 أهو تأ انكملا نب اب يف مممالسأ اناخدا همأع مه أ ىلهاورعسا ناو لوألا

 يف مهو نياصالا نييلسا ىلع قيبضت:ل ان هأرن الا قيدصتلا مدع انوعدب

 دوعت نأ يحن أهو مهدالب يف زيلكتالا ريظا نيب 61 فك مالسالا دالب

 سبناج ن م هانم (ه أه ةيأغو . لاوقالا نَع ىنفت لاهعالا نأف عوضوملا از

 وظو هما ةع>رم رهالا نأ ءأذ ال 10 نم قفوب نأ ىلاعتو هلا قحلا

 لاح لك يف ماصتعالا هبو راتخلا لعافلا العو لج

 تست: 6 يح
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 تلمتالا ىبغا بولا
 لاق يقشمدلا مظعلا كب قيفر دعم ديلا سيدالا 58

 هتمقب يف أن ةسأ ةيزقلب ةلع برحلا اندجول ناسن الا خيرات انعبتل ول

 ين ًاازحاو تاعامج ةعقبلا كلت نع لّوحتف دلاوتلا لعفب ايو ىلوالا ةتيضلا
 يذا ينداا عامجالا ىلا بازحالاو تاءاملا كلت ترطضاو قزرلاس امتلا

 مث ضعب ىلءعوطس اهضعب ذخاف بلغتاا بحو د.سهلاو ةسفانملا امف دلو

 ب سيسم دعم سفنا نع هب نوعفادي ف ةركفلا لاععا ىلا مث نم اودمع

 ىلا ةرورضلا 5 اورطضا ىتح ةريقحلا تالالا نم اهودهّنو اصعلا اوامعتساف

 ةكالاب سا ا - 0 ىوقاو اًريثات اهنم دشا ره ام اهلادبتسا

 تقرتو ديدحلا نم مث ساغ امع ىلا كلذ ٠ نه اوقرتم داصلا رح لأ نم

 قدأ:طلارفحو راصمالا دياشتو ا طيطمت ىلا ةندما يقرت مم ةدلا 6

 نم كلذ لثام امو عوردلاو حامرلاو فويسلا عارتخاو راوسالا ةءاقاو
 لاتهلا تآلا

 اهروما ريدي سيئر نم الدب ال ةيعاتجا ةآيه لك نا ىنخبالو

 ذأ منا ناسن الا نم ةيعمج لوا نارهاظأاو

 يتلا ةطيسيلا تاموكملا تس 5 نهواهرمأب موقيو اهريس مظني اسلر 1

 تراص نا ىلا نارمعلاو .ددللا مدقتب تمدقت اذكمو ريمالا غيشلا اهسأري

 ردي هنا ىبيدبلا نمو ٠ ناطسلا وا كلملا اهالودب ةمطتنم ىريك تاموكح

 تاءابجلا نم فيعضلا ىلع بلغتلا ىلا مفدنتف اهعماظم ظعت ةيعمجلا لظع

 ا | عاتجالا ت - يف اهدا دار

 د
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 ةيامح ابيلع يترتي ينلا ةيبرهلا تالالا عارتخاب ننفتلا ىلا وعدي امم كللذو
 راظخالا عفدو رامذلا

 يف هيذرتب ثقرتو ناسن الا ن ءىاتما ل رق سرملا نوكت كلذىلع ةانبو

 لبيس ال يملاعلا عمتجما مسج يف ةيراس ةلع اهبارسأ رابتعاب و ناهز لك

 عضوإ أما نيرما دحأب لا 4. ناستالا تا .فملا ىف : ةدلو :اا اهم ار 2 | - لاصتتسال

 دارفالا طايتراك ماوقالا | 7 طبترت دارفالا ةعوضو ا نيناوقلاب هشأ نينآوو

 0 كلذ دسك موقل ةوق ىلا جا نع لدذلاف + 5 هماع انها هتفرعمو

 اهرك وا ناك ًاعوط دارفالا نيب لكا 5 لصف ىلو:ل ىتلا ةمكاحلا ةوقلاك

 تالاكلا دح دنع هب فقث ةجرد ةيندملا نم رمل غلب ىلع فقوتي يناثلاو
 ةمناسنالا

 نم غلب وأو ائاد ديزملا يلطو ممطلا ىلع اروظفم ناسنالا ناك انو

 أوأ ٠ سانلا ناب لوصحلا و ليرد مالا نيذه الك ناك ماب أف ءاقترالا

 ح ول دارفالا نيب ثاموصخلا لصف ىلوتي يذلا احلا ىرن اننالف لوالا
 تي هرايتخال هكر مع الشم رخال 15 نا نوناقلا ىض تهم دحا ىلع

 يفانت ءابالل مالك الب لوبقلا ىلع ضفرلار اراد>ال هضفروأ ملا ت د لويف

 ذيفات ىلع راجت هوك هءارو نك طول لوا أولا عضو نو ةدوصقملا ةدئانلا

 صتخا ام مالا الذ صف ريغ يف ه يتلا ةيئارجالا ةوَدلا هو هتاوضتقم

 ناك اذاو نوناقلا مل اهبتر ىتلا هلئاسو ذاختاب نوفلكملا ذيفنتلا لاجر هب
 ليت هنا مرجال مومعلا نيب هب كلاب اف دارفالا نيب ةوقلاب اماق نوناقلا



 0 يبي

 ثلث 000 اضع وأ ت اس 'عارجلا 6م ”ىلا 1 مريع نوكت ٌة - 31 رجأ# ةوث دودو

 ماكحالل أهذمفنتو ةوغأ أ كات دود ف 00 00 20 ىلتو دا رذالا ص صوص

 53 6 ١ ةؤصأأ فلازت نا مري ذا نوكت 0 ةسار>١ ةفص ةنأيف

 ةيبصعلا ماهفنا ا له بساعملا يلا ةموأقملا هويت نه نركب اعر اذالخ دا 8 ارفالا

 ادايقنا د هأأ نم بعص عومجملا ناأذ

 نكمم هناف باسالا هذمل لامعا نآو نينأو 00 نأ لئاف هنزو

 لودلا نيب فالحلا عوقو دنع هيلا مجري اكح هلعج ضرغلا ناك اذا
 لوصحلا سيرق نكيناوهنا اذه ع نع باوجلاف يضارتلاوةلا لا قي رطب هرف لصف

 نع انما 70 لودلا نيبفاللا ردصم نكي نأو 0

 5 8 يهب مو باسو ىرخالا بناج ماضةها ىف نهادحا موط

 ة..ملا ب أح ىلا 6 وهو ىدتعأ امكاذ هتوذن م ةهقد ىلع

 هلا هسفن تمععط ام هبلسي اك لبقي ءايمعلا ةقثلا هزه مم فيكف برئ

 0 دل أ .دإ ب مك الو لودلا ةماع نيب لاخلا 7 هلا كورت ااه تفلعلو

 إسنا 00 1 طورشو تا دغ اهو لودلا نيب مقب 4 7 ُ بفشل

 43 نا مماطملا يي ىدبأث 21 الف نإناو ةلاي هيشا وه أهم اناع رلأ قوقح ةنأامصو

 ناكما م ىلإ ناهر "ا اذه فو ' ناودعلا هلا و ب رجلا 5 رم روثنف

3-7 
 ند فلو ا فال“ الا روؤر* ؟ آد علا كاز 5 ور يناثأأ ر مالا اق

 ال تالكلا ١ نأف لاكلا هر ا هلوصو م ناسنالا عو' ع ا

 ايلف رصملا ارو ىف مالا ظعا ىرب نكلو كالذك نوكي ال 7-2 سانت
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 ىناف تارصصاخملاو تاعزانملا ثعاوب ىلع ءاتفابت اهدشاو رشلا ىلا اب. رقأ ةيندمو

 ميحصلا لالا ةجرد ىلا لصي نا نادنالل

 حي ةيلاوتاا ةئيدحلا تاءارتخالا نا نم شعبا وأ اري اء ةربع الو

 راخا اال لودلا ندب برحلا منم يف اببس نوكتس بورحلا تادعم

 مام ءانأت نام كلذ لك اش ث امو حاورالا قاهزاو نادلبلا بي رخت نم اهائاوغ

 م الا نب بر ما مم لاّحاب انهس ولف ٠ ةفيرشلا ةيناسنالا فطاوعلا

 ينلودلا نيب ةماعلا ةرظانا اوه دودعم لجا ىلا اهنم مثالا نوكي اماف ةندمتلا

 اذه ترا ىلع ايي نيني نزاوتلا ءاقب مزاتست يلا ةيرلا تامملا دادعا

 نم ةرظاناا رارع“ا هيلا ىفش نا ىسع ال م نيقيلا نع ديعب لاّحالا

 ةرورضلا ب نوعفدنم نوروثيفربصلا مزن« عزاب اه اهبئاصم نم سانلا لمحت

 اهابقيلو لال هدا ف1 5 بئاصملا كالت نم اصلخت رحل ىلا

 يلالا يبرغا ا ندمتلا نرا اني ؛أرل اليلف دوجولا لاو>ا يف انلمأ 00

 ىلا لاعالا ين نذف:أاا نم هلهأ لوصول الظن بردا ةبلاجلا بارالا م نم

 لاخلا مهترطضاف مهنم هافعضلا هجوا يف قازرالا باوبا دس تبجوا ةجرد

 اورحابي نا اهأو مدالب “ ا.عاو مانو :اموك> دض اومودن ناامأ نيرما دحال

 يفكيف لوالا اما ملا ةوقلا ريغب متي ال نيرمالا الكو قزرلا ءارو ا

 يف نييمدعأاو نبيك ارتشالاو نوبوضوفلا دايدزا نم هعمسنو هارن ام هتابثا يف

 رومجتأ ىلا اورطضات فازرالا ل- ميا تهيص موقالا مهامو ابوروا

 ناو رماوهو قوقحلا عيمج يف ةاواسملا باطو فيسلا ةوقب قزرلا سامتلاو

 ديدجلا ندمتلا مدقن دايدزاب هلوه دادزي فوسلف برح ىلع نالا ثعبن م



 ذهل تاع نا نيذا» تان اج 6 هوي تاتو 1و +٠ دق تسلا مالا ياطويرات سيلا سن >

 سسوس جسم سعت وبس وقس تس د هلم طعس كاستل مج ل ما اويزااوازيياا وتيار هجوم روج هيج و موسم“ فال دبي دع

 1 1. هه لا ب 177 0 لم تت سا بع استنادا سجايا 27ج ٠ قتلا سا زوو ووزن يور هسه 107 ام لج انستا كب سيور ماس ها هلا هسا: بسإتازرتززرب كجلاج تابجوس ل تاسااس ااسسا نسا" حج حس أ لب هس ع وس ١ د ويصصم وخط ا« سطر سوت اقسم داحس 8+ 1 1 ا ا ل لا وسما جا هيوم يوي ياسا... اضاع فاض نم هبي يستحي جب ابا. تلا 17.71: بن راح طف: ساس ساشا

 اللا احا موسوس رسصامسيو ا لايم ووعي صمم هوجو يجعل بيصور تت جوتي صاع ةرخماووم

 70101 ايش ا ؟7!7ت؟بح+ حج ب يي يب يي يي يا 0

 دا 1/10

 مم ىتلا دالبا يف راعتسالاب ملا هناف ةرجابملا وهو يناثلا رمالا ام

 ىلا داللا كلت ناكم ١ استسإ نإ تاهيهو ديدجلا ندمتلا ءدق ا اهاأطت

 سوس دهاشملا نم كلذ لاثة الو برح نود اهيلع باطن لماوع

 راهتسالا ىلا ةحاملا ناف يراوتسالا محازتلا 0 ًأشنب ام اذه 9 دزو

 ةب راوتسالا ةرظانأا نيداوم يف لودلاق نب روظي فوسو موي ن 5 دار

 نالا ” ينفخ وه أم 0 ايرقيرفا يف

 اذا الا برحلا عانشما ةلاهتساب كن نا مزاي مدقث ام ىلع ءانبو

 اي. >انج ة رشانلا زن ناو تلاز ١١ يف ةرملاب عمطأ اهنم لازو نانالال اثم

 ىلا.ت هللا ءاش نا ىرخا ةلاقم ا درفاس بارسا برحللو ٠ نيقفاخلا ىلع

 َى رعلا سيروا |

 هل ال ةهحرد لا هو انرأو مايالا هده ف لع اهلا نفلا ازه م لقت ارد

 ا 0 أ ٠ ند َُخ أنار أم أهي 0 راسو يب رغأا ل ةحرد نع

 00 هل ىفزيزعأا دع حر شورتات كاك ل ا 9 نا م.حايترأو

 ٠ سأل هنأور 5 روض موتاةيط فال:>ا ىلع ىأنلاب 6 ةضأملا

ّ 

 انةب دص فمأ اث نم باصا ر ةوأ لوبقلا نك هتان ةمب لب ةداور ى رهو فدصلا

 اوعدباوةداحالا لك نوصل | ةارعأ ( دقأو« فصأو ىدنفا دوو 0( لضاف ااا

 باخ دقف يزاوح هءالس زييشلا عرابلا نافتملا ةرضح ايسالو عادبالا اء

 هماغنأ رردل عارسالا فئشو هما ن سد بوأقأا

 ليعامما لضافلا غيلبلا بروطظحلا ةرضح ةلذخلا هذه طسو يف ماق دقو

 0 ااا وول ا 771 وت رواتب ور ل اتت تيس رتاااوتنا 4 ٠ تازحلا .0اتزإ لست جس بسلام سنا



 ديب 0 و4

 يرصملا ىنطواا قولا اذهل دهثو نفلا اذه عوضو» يف بطخو مداع كب

 انةبدص أعد 3 هيلع لاق الاو هترزأ 1 ىلع ىانلا ص*+>و ةءاربلاو مدقتلاب

 ةئيبلل هتعفنمو صرشتلا لضف يف اباطخ لمتراو ماقف مالكلل ةياورلا فاّوم
0 * 

 اذهجحدم م هي 1ث عافتراو هم 43 أمب ذخإللا ىلعساثلا صرحو ة.ءايدحالا

 لك لصا ةلياجلا ةيويدخلا ةرضعلل ءاعدلاب هباطخ محو هلها وه اع قوجلا

 اذهىلع اونضي ال نا ءالضفلا ا: موق نم منا انناواذه حا لكي سو مدقل

 اندنمت اااط يزلا قوحلا وبف هيلا من اعلا ٠ ندسحو هيأع مهاب ا يخطو || قومحلا

 كرذم ندر ند هأثم دود>»و

 ىلع مظعالا هربوالا ورتايت ةباو دخلا ة ه4 كا ةرضحلا تموكت دقلو

 لمعأ ارشايف تاياور سم هيف صخشسل دادح ىدنفا نايلس هيبنلا بانج

 ةدحاو لَك ْق نوصختملا ماق | تل صرت نم نالا ىلا ىبثلأو

 سر ىلع ؛ا:ذ او هرادتقا ح ادتمأ ْن بالا فرد أو ن٠ ءالا تفلت أمم أم

 كا مقالا ه ةمعب مولع ند و عيمجلا قؤود نا ىلاءت در لاسنف قوم لا

 ةلب اقع فصأو يدنا دوو. عرامأا ا:ةيدص فرش ىخمملا عوبسالا ْق

 كل

 راضمرابظاو هدئاوف نامب و جاوزاا لضف يف ةبهسم ةلارانيلا تدرو
 رضح ءاشنا نم هو ةميسجلا رئاسخلا نم هنع منو امو (راوشلا )زاهجلا

 ةموكحلا ايابضق لق ىدزتسم دحا يوارهغالا يدنفا مهاربا بيغلا ىذلا



 مم ل مهمل معمل او حس روج ايصال

 كلذ نع هترضخ

 نسردأ نبا تارلم لع سلا رهوجلا
 يسرجملا ليلخ دمع ةيشلا لءاكلا ققحلاو لضافلا ةمالعلا فيلأت

 ةقيقدلا اهيناعم نم ىمملا نيبو ةلباحلا تاواصلا هذه ضماغ هب فشك

 سيفن رهوج همساك باتكوهو سانلا ن. ريثك اهتالكشم يف هات نا دعب

 هعبط مزتلا دقو اهريغو ةيفوصلا مواعلا نم هنكمو فاؤملا عاب لوط ىلع لدب

 ًاباتك ءاهغ ةيريمالا ةعبطملا يف روم يدنفا نيما جاحلا دجاملا انقيدص

 ةرشعف هن ٠ ١١ ةريرسلا ىفصيو ةريصبلا ريني عض ||و عبطلا فيطل

 ةيرصم شورف

0 

 رودالا يف لمأعاا ّةارم

 تددن ةيرومجتلا ماه ةشئاع ةلضاقلا ةفعلاو ةمصعلا تاذإ ةفمطل ةلاسر

 نوجورخ نم ثدت يتلا يئاصملا ضعبو ءاسنلا تادأع نم ريغك ىلع اهيف

 رم ةظع ربك تناكذ نهتاوهشو نكرت يتاللا يراوجلا قالخا داسفو

 اهاثم دوجوب انرصع ةينهن انئاو ليوط عاب قالخالاو بادالا ىف اهل ةلضاف
 ةكرابملا ةييطلا امتايح ليظي و اهف.ل اه ىلاعت هللأ عفن ناوحرنو هيف
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 يي رضملا مدقتلا

 اهثرط يف بتك 5 اهاندجوف ارنم لوالا ددعلا انيلا درو ةبربش هلو

 هدقتلا ةيعمج ءاضعا تارضح اهريرحت يف كرتشا دقو ةيطيشنت ةيبدا ةيماع

 نابشلا غباون دحا يصوقلا دمحا يلا لماكلا ةرضحلا !هتراداب اودهعو يرصملا

 دالبلا يف ٠ ورصم يف أشرق ؟5 ةنسلا يف اهكارتشا ةجثو مواعلا راد ةسردمب

 يتلا ةضبنلا هذه ركشنو اةيفون ماركلا اهباعصالو ًاجاور اهل وجراق ةيبنجالا

 موييلا ةجاحلا دنع نوروظي الاجر :اديوسلا يف نأب انرشبت

 انيارو موهفملا بيرق ةرابعلا لبس هاندجوف ددعلا اذه اذ ةصل ربقو

 نم رثك نا ىلاعت هللا انل اسف ةدب ركلا ريدلل 1 لجز لم هماتخ ىف

 هئانبا ةضهن ماودب اعاد يرصملا مدقتلا لعبي ناو بدالاو لضفا!لاجر
537 

 ءاشنالا رامضءيف نوةباستب ةيرصملا سرادملا ةذمالت ىرن نا انرسي

 هتلاو ىو يحل و تادالا ميضاوم يف ةبادكلا ىلع ممتارق نيرمتب نولغتشيو

 دمحم ءاشنا نم هدئاوفو مايصلا يف اهادحا ليبقلا اذه نم نيتلاسر ىلع

 يدنفا دمحم ءاشنا نم ةسردملاب ليماتلا ىلع بجي ايف ةيناثلاو ركسع يدنفا

 ةذمالتلا اهناوخاث ف هيلاجلا ةسردم ةعبارلا ةئسلاةذمالت نم اههالكو ميهاربأ

 بيصن دهام لكلو ليبسلا هذه يف امتاراجم ىلع
 يم ا م ا

 سستم هوو سس سسوس متساوي يي يي يي يي يضف”. لا” ”ل ا ا با اا ب ب بتحتنتت_ددت_7تتتقتتقفتذطذطيتيت
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 ذاتمالا
 ىلوالا ةنسلا نم نوثالثلاو عبارلا *زجا

 *١89 ةنس ليربا١١ قفاوملا

 نوحلاصلا ةمجنع وه يذلا كرابملا ناضمر رهش نم ثااثلا دقعلا يف انرص

 ال ىذلا ىلاعت هللا ا الانمرا موصأأ ر اه نوهلسملا همش مأق نيك قع هءاطو

 حلاو ةالصأأ د موصلأ لع ا ١ كمت أعاو ةيصعملا هرصن الو ةعاطلا همم:

 هله ا ه2 ف رف ؟ قددا و يىصاعلا ند مئاطلا زامجا ةأك لاو

 ةدحاو ةما ساملا لعب كبر ءاشواو » يلا الو رانل هذهو يلا الو ةنهل
 ىف رداسلا نوماس! رثاعم انم ناكف « كل !رامحر نمال نيفاتتم نولازي الو

 و تأ اركاذلاو ريك ل كور ركاذلاو | رول اس دحادسملا

 راه ءاوا دعت مظعلا 3 هلأ نرفرلاو مأشناو مب ءدتأ 7 2723و

 ا : ١ اضرال 53 هل راوحالا ف داروألا نولخت 22 اراك دأو ًايهافتو

 ةثداحلاب انأو نطاوبال ةيقصتو بولقلل ًايذ>و ًافلأت نوروازتملاو ىلا ظ



 ف

 انل قش نارفغلاو ةمحرلا يم انرطمت ناس>او ناوضر مايا ىف نحنش ةرماسملاو

 الول ةيويندلا تارسلاو ةيورخالا مئانغلا هذ ترثك رهش قارف ىلع ىكبن نا

 عرفتل رورسلا لوط قديو حرفلا تايار اديلع رششت هيقع ديعلا ”ع

 حرغلاب رهاظتلاو ةرخافلا سبالا ا ىلا ةيشامملا اهلاغشاو احلاعا ىرم سانلا

 ةرشبتسم ةكحاش ةرفسم هرجوب كيربتلاو ىناهتلا اوأدابتيأو جابتبالاو

 ةلاتسالاب نينمأرلا ريما خغالا ميناطلسو لظعالا مهتفيلخ باب ىلا اوعرهيلو
 راونا نم نيسيتقمو نيئنهع رصم يف رظعملا هريما مر كلا لالا ميوبدخو

 يترضح نم اوهتنا اذاف رودصلا هل حرشنتو سوفنأا هب شن ام نيترضحلا

 تاوذلاو ءاختلا *ارم الا باوبا ىلع نيددرتم راقالاك اوجرخ فرشلاو دجلا

 رورسلاو حرفلاب ٠ ٠ المالا اب كرت امموي يف ضعبل مهضعب باو ىلع مث ماركلا

 هللو ناضمر هللف ةربم فت وا ةاكز لضف نم ناسحالاب هرمغ الا اًريقفالو
 نيجاراا عادو ليلا ربشلا اذه عدون هلك اذه انركذت دنءو ٠ هديع

 ءارقفلا ىلع رورسلا لاخداب لياجلا ديءلا ليقتساو هقارف لع نيفسالا هت دوعل

 رودص موي فدأص دبع مو نا ث.حو ماع رورسلا ير وكيا نيكاسملاو

 ىنالا مانتغال درجتو هلمع نم غرف نم يواسنل هيف ردصت الف ةديرجل
 ميدقتب ةيويدلاو ةيناطلسلا نيترضحلا يدب نيب مدقتت انناف اذذو طظوظمحلاو

 ةلودلا دج دافتو نيدنسلا نيذه ظفحي نيعاد ةئنبتلاو كيربتلا تابجاو

 :دعابتم راطقا يف نوهلسملا عزوت ناو ةيءالسالا ةماكلا عجرم ىه يتلا ةباعلا

 ةفالخلا ماقم نومرتحي اهي مه:اف ىرخا لود ةطلس تدك م.ضعب دجوو

 ماما ميظعت نع مفدي ال ضراع ةيبنجالا ةطلسلا نا نوفراعيو لعل
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 نينو موف نيدلا د.>وت اهدتع يي نعل ليالو نينمار ا ريماو نيماسملا

 ءاهحولاو ماظعلا ان ءارما ”يفبأ أك ىلاعت هللا هزعا هتدا.سو هعطلاس تن تح مه

 ماود ملوجرنو كرابملا ديعلا اذهب ةيدمحلا ةمالا دارفا ميمجو لإ 0

 نم انئالزنو انينطاوم دايعا اضيا ناضهءر تالخت دقو جابتبالاو سلال

 مرسلا مايلب مئنينف الماذ سنالاو ماع يناهتلا تناكف نييبرغلاو 0

 يناهتلاو روازآلا ةلدابمو ةرثاهملاو ةبحا لاصتا ماود نيجار مهرورمم دا.عاو

 اذإو ٠ ءاذشلا ىلا ضيرملا ةجاح ريسلا ديحوتو ةفلألا ىلا مهتجاح مما نيب

 هذه لءج نم ىلع نيلضفتاا نم اوناك انمثنمت لو.قب عومجلا لضنت

 معلا 3 ريخب متناو ماع لك الئاقساب لك يف هفوقو ةلباقم يف تالكلا

 رورسأ و نجا الأ كمبو

 ةقرشلا دالمال ةيبوروالا ىوذعلا

 ءاليتسا لبقو اهب نيدب وروالا ناطيتسا لبققرشلا دالبنيد لباق نم

 ةماعلا بادالا ثييح نمةنهارلا اهتلاح نيب وارضعب ىلع ابو روالود ضعب

 مهنا ,دا دعاوقو نييقرشلاتاداءىلعففاوا'ناف ًامظع انيابتو اريك أ اقرفىار

 ةيعرشلا ةهللا نم انزلا مرد نوري نبيايئارسالاو نييعيتملاو نيماسملا نأ عب

 جورخ عمو تأب> .>اواا نم ضارعالا ةنامص نوريو ةيلقمأا ةهجلا نم هدبشو

 ناك ٠١ هناف دوبيلاو هي دايلا برع ءاسنك هوحولا تافوشكم فيرأا ءاسن

 كثألذ نم ' ين مقو وأو فرشأ أ سوي ٠ يس ةارمال ضرعتلا ىلع لجر أر

 سانلا ناكو ٠ اهنم يبنجا هب مقوا اهروهب اراها عاتي أب لاحلا يف كل
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 مطمالتخاو عماجملا يف معم ءاسنلا دوجو نوشاحتي مهايدا فالتخا ىلع
 اذاو ٠ وهل ع يار لو>د عانت مالا 4 عندمب و حارف الا يف نوب

 ًافوخ رخ ادلب ِق 7-50 اهمماقأو أهدلا ث رت 30 هأ لقعب ىوملا بعل

 لصالا | مسار ريت وا ابلها ىلا ىسكتت نأ انكم الو أب الها كَنو ند

 الو م اهروثع نم 3 ميل اًرتس ايلها ريغل هييبثلا يعدو هردعل ل

 لع نم ًاذوخ نكي ام ردقب رتستت لب ءاغبلاب ةرهاظتم تيب يف يغب دجوت

 ةيعرشلا بادالا ىلع ةظفامم تءئاك ة يف رغلا تاموكحلا ناف ا ةموكحلا

 نا ةيشخ اهمتدعباو اهتبقاع ىغبب ترثع اذا تناكذ ةيصخشل ا قوقحلاو

 ءاغيلا نبي زتت نم اهيف هسرغت ام 05 اهداسفاب اهجراج ىلا اهررض يرسإ

 لاتمت ام كلذ ريغو باهتحالا مذو ناهغلا حدمو قاسفلا مما نوسمتو

 ٠ ماهيألاو ليحلاب تاقرطلا ىلا تاردخملا ١ جارخاو ضارعالا كتته ىلع +
 لاغتشامدعل اورضحوأ اوباغ 0 لعنونما |لاجرااوةنوصم ضارعالا تناكف

 وا اديعب ارفس مدح رفاس اذاوءاسنلا ةيج نم ميلع شوشإ ءيشب مراكفا

 هتريغمهيلءراغب و متاو- يضقي وهدالواو هلها دبعتيف هتبىلءهراج ىصوأ بيرق

 نم هاذا لجرلا رواج اعرو هضرعو هند اي تو وب

 هضرعت نع الضف ةرم هيخا كابشا 56 نادل قفتي لو ة>وؤيشلا ىلارغصلا
 اهنوب رشي ال نويليئارسالاو رمخلان :عدللا قاخ دعب انوماسأ !لاجحرلا ن اكو همرحل

 اما ةصوصنم تاقوأ يف لياقلا الا اهنم نوب رشي ال نويحيسملاو دايعالا يف آلا

 نييلع اهنولخدي لاجرلا ناك الو اهقوذت تناك ام !,ناف ثالثا ماسقالا ءاسن

 لخادت اما ٠ ءاغبلا ىلا ليااو حاضتفالا الا ًارلاركس دعب ام ترا ميمع



 دي

 لاجر 0 اودسفا م ةراهغأ اب ةيقرشلا دالبلا يف نود ب
 دا

 ندرعنو يشاع تمن 1 1 0

 نضرعي نجرخو نوندكي ٠١ نسحاب نيزتو تاقرطلا يف لوهكلاو نامشال
 لوقعأا :أؤءض نبذدح 5 نامشلا لوثع نا تاقؤرطلا 8 ةراملا ىلع نوسفنا

 لد او ل نودع ويب || ءاوتلا نم رثك 00 ندسفاف

 ا رهج ند ردت نرش 0 ند عوار فرش ثا

 رمال ىبتناو هتراح وه ُ ١ هدلب يف ا ا جراج كا 1 تيرم ب

 تميضتفاو ريتك ضارغا ءاضو كوفلا دازف رمخلا ءاسدلا برسل

 قرت 6 عيلشلا رمالا اذهل ما جورب ةيلاعتووبدحم سهذو تاردخم

 تارتايتلا ىلا نبهذيو وبلا سلاحم نرض« ءاسنلا راص نا ىلا رومتلا

 ريخاوملا ميس روما نءرشلو نبجاوزا روب نيسفناب ولابلا يف نصقربو

 هنحو ىلَع هأخا ن ءانال لجرااراصو نفاجر ةر 9 مهو شاد والا عماجتو

 مكاو قيرطلا يف رام لك ىلع ةهبشا! تعقوو هراج نمالاف اخذي ال راؤلاو

 فاخ يعسلا نم هنوساقي ا ةديدش بورح يف ةيقنلا ضارعالا باعصا
 فرح ىزلا 2 هأإ رامتلا اره يف راد.ثالا ٠ فوملاو ظفحلاو ه٠ .صلا

 تكرتوا مفع نا كرا ١ لزازو و اههراودا م لبق ايف م ىلع ةلغقأ ١ ثوملا

 7 اسوأ 50 نعادلا نان الزم 252 2 ردلاك أبمف ناك
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 أمو ءامنأأ نك نم أةرعي نم ه.رحأص لك تو موا رارسأ ىلع 3 فذو

 كرا يرديال وشو 0 نع هعمأ٠ عيشي لك ذخاو مي | نم ههّْزعُف

 يف ةيقرشلا تا» ديلا تاراعدلا ٠ مظذاو م:غاوه ام هنأ رما ىلع عيشي هريغ

 مساعو رمأب هيف أ,رضعإ صخر امبرو لاذتبالا دب . ىصار ارا نوابتب _ابلااذه

 ىلع تظناح ولو ةعص'ا ىلع ةظفاحلا ىرعدب هدنع نم ءاطاب دا اياغيلا

 اوراص ىت> ةائزاا ررض داز دثو ميشا رأمعلا نهي ثتء'و ٠١ ضارعالا

 ًايفب عينقلاب نهنومري و ءارتفاو ًايذك تانوصملا تارهاطلا ضارعا يف نوهاكتب

 ةاءلا ثويبلا ءان ءايساب نبسفنا نوعسل ا ددذا دعاس

 ةدربهم نكت مل روما هذهو ٠ تائندلا هذه نم ةئيربلا ةبيطلا ءاسنل

 نيبرصملا رشاعم درزن ملأت انكو هيف نييبرغلا لوجت لبق 00
 غرفالا هلذدإ ا نأ انم انظ مومذلا جورخلاو يملا بيعلا اذه نم

 سنو لاو>١ نم انلع اننكلو انريغ هب بصي مل بئاصملا نم اندالب يف

 اوذلب تاع وبما تدي ءا كلذ نا انملعف منشاو عفا وه ١

 ةدصبلا ةيئاطا .ةيس ىقلولا ةورعلا يغش ينل ١ نيدلا ةورع لحل ةيفرش

 : : ىلع اهءالك لاح ةيسنوتلا ةرهزاا ةديرج يف انيار دقف ىنطولا مائتلالاو
 ليمج منص وا ركذتةديمح ةرثأم نم اطل سيلو » هصن ام ةيواسنرفلا ةءوكملا

 ةكملا هتريقت ذيب دايعلاب راردالاو داسفلاو ش>اوفلا راك ىرس ك3 ظ

 نهراشتنا بطخ متافتو تايب روالا تاسموملا باصم رظع ةقباسلا ةيدابلا |[

 ترثكو نااجالاو ىلاهالا ت اراح يفو ةربتءملا ١ عراوشلا م اذعم يف رئارحلا نسب

 نميبت اكد باوباو اد عراوش ولا ةواصقا ه 0070 روتأ ١ قاوسا
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 محارب ثسعلاو نارا ىلءنيئادتعا قرخ عسلاو ئنيرباعلا تباوثا نييذاعتو

 ريصن الو ريبظ نم مناربجل امو راهنلا فارطاو ىلإ ءان ١ تاوكنملا ناولا
 جري فيكصو نومعس الو نوكتشيو نوباوي الو تالادضرعلا نومدقي
 الا اهل باد ال نيناوقلا ىلع هب لم 7-2550 هلع ةرادا ند حالصالا

 ثتيناود تانك اس نم ىطلا رامتخالا مولعم بف دصتو نيكنرفلا صال
5 : 

 راملا أذه يف اهذخ | نا نودب 5 1 نع نهءارذ دعمت ا شرب ةر دصم

 تللأق أه تناحالا لاعا : ومو 0 قف ل وط مالك كعرو « 2 ةموأ

 ة:هارلاةلاحخلا ءوس ١-0 ةلتمالاو ةءبسملا تال ةملا اندتك ا|أطو »

 يكسلا تاس هلل ارد>اب اأن 9 م تا ثأع + ناد دعب

 ةماعلا تاوذإلاو اجلا نيناوف اياها 3 هين دملا نس أح أبمف ترقوت

 ىنا لوقي اها ناسان كو ادانعالا اهدزي لو كلذ نم ءىشب ثرتكت ِ

 اره 5 تااط 2 كاسإ ١ نمهزحاملاو نيناوقلا فلاخاو ءاا 7 لعد

 4 ,ءا داسفا يف نيب روالا ةهجو ديحوت ىلع قرش لك ف قوي ا؟ عوضوملا

 5 نه مولع هنواأخدب 1 مهدفتعمو م داوم | باهذاو وةعو نييقرشلا

 ا ةدالا ت - لدن مم نادر مما ثاعماننككلو * ىها اودلاو بئاصملا

 تادالا ىلع ةانفادملا نم انعنع اذاف ةيوانرفلا ةءامحلا ت تا سارا لوز

 ويبأأو ثا_موملا دعو هثنأ. .صو ضرملاب ص ايف ة 4يعر 0 نيناوةلاو

 فيرش تيب وا لعب تاذ ةأرما لك ىلع رجمنو رارحالا نكاسمنع ةيرسلا
 ىلع لاكتلاو باقعلا ددشنو اباغيلل نيمتث ىتلا ةسمفل ١ ةعقبلا ىلا لودولا

 انف ذيل ا
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 تاوزل انس 0 اعد 6 يىانم ابتنع باع تكتم نم

 مطالتخا دنع نويبروالو ثاذ نه اعنام ىري نمو ٠ فرشلاو دل

 اندئاوع نع لزائتااو اننيد لاوحأ ضعب نع يللا انياع اوطرتشي مل انب

 توما فه ةاسثلا جورخ يف لاجرأا نوابتب كللذ ناك اماو انتزيبقرشو

 عماوملا يف ءاسنلل مولا ا١راختلاو متابقلا د دادثمأ نع ةموكلا ىضاغتو

 توب وتاراملاو ريباأيىف شر و ركسلا يف لاجرلا لاذتباو الملا نااماو

 ىلارجو لالملا تف ىتح راظننالا رمج ىلع نيلقتي مهءاسن كرت رثو تارعاملا

 تاقرطلا تعيصاو لازاا ىلع دوعتلاو لاعلا رثاكت ىلا مث لاخلاو لبخلا

 نيب ايوا يواوتل تتفو رئارحلا روص يف تاسهوملاب ةئاتم

 دورقلاب مة و نيبقرشلا مالحا هفسي اء دجلا هجو دوساو يناجالاو نولها

 ةنايصلا فرش نم هتهلع اب ةموكحلا ىلع مسقن نحن ٠ ىمحالا ديلقتلا يف

 داسفلا قورع مطق نم كلذ لبق اداياعر هب م امو باوتحالا روعو

 مقي نا لبق بطخلا كرادمب انثي ن انابش 0 فاو ةاثرااباتعو

 ةييبلا قو رطب ركنا نب ةيميرمأا ىلا سانلا مجري و ريقحلاو مظعلا هيف

 امرادت نكي ال ة>ردملا 7 "توات | يئاصم يف دال لا عوقوو داسفالاو

 هذه لبق نرق يف هلم لص ناك امردشب هوب لك ديزي رمالا اذه ىرن اننأف

 ارعا نع ةاغبلافكو ةنايصلا قرط ذات ةموكملا ىلع زعي الو ٠ ءادوسمل 'ءايالا

 زخالا يريدخلا ةرشح تاءرحلا ىلع رويخلا ريمالا ةبق يف يهو رئارحل
 مدقنو هدالب نود حالصا الا هل رعالو يناثلا اذأب سابع مهشلا يالوم

 هريزو ىلأ دهع دقو فرشلا اني ام لك نءابظفحو بادالا يف ةمالا
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 ناشلا اذه يف همبي يذلا اذاب ضاير ةلودلا يذ ةينطولا قدصي ريبشلا

 هدالب لها قومح ةنأامصو ةمالا باد | ىلع هنراغ ةدْشل 'هريغ م ا أم

 عسل قف باطلا ةدا>او ءارذأأ أره عامس نم نيفب ىلع نو ٠ ةسدقملا

 كلذ ءارو اع رارغالا نابشلا لفغوقوسفلا قاوسا تجارو قاسفلا قاظن

 مدر و م.ةياوغ ن نك معدي ءارجاز اودي مل ذأ ريصملا * عدس و دحلا عايض نك

 فردا ىلع اوبش نيذلا ءاينغالا ءانبا ًاصوصخ مل عصالا مفنالا وه اه ىلا

 أودعت ل م تاويشلا 55 اوأسراسأو لالا قرط نع أاودعو فاشلاو

 لو“ هوان | 0 أمغاو 42ه ف نوفرعي ىح هن وقفل م يس لوصمت يف

 املا باجي امف فرصلاب ءا.غالا ءافسلا ءالذ هج هماع طاستو ,ىس ب هوجو

 نع مهادري م مثن رد-زو مارح نع نع ص5 أو م انا ىلع زح 3 1

 أم 03 مالا | اع اء نكض لف ق تافاآ أ ىفكيو

 درو مدصلو ملوح . نودهاس مهل.صأة م نع ندتو لافطالا ىلع 4ب كوصد

 يجملا فا رطلا أره

١ 
 :اينغا اوصبصا ىتح ةينجالاو ىتجالل هانفرص لاملا نم ايش انلصح اذاف

 ةينطوااو ةينيدلا ا:دئاوع ىلعةظفاحلا مدعب انيلع أرط كلذ لكوءارقف انهكاو

 اذه هي ةموكحلا ثثحب اذا رذعتم ريغ ءاودلاو ماهاستو ةداقلا نواهتو

 ا دود - 9 اه 3 8 تاظفاحو ا 1

 ف
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 هيبرغلا ريدم اشأب نيدلا دعس دمحم لضافلا ةداعسلا بدحاص « ىنإن

 دجاملا اذهل ركذ دولوم لوا وهو يئامالا همودق لوح تماح الاط دولوب
 انررس دقق رهاط سيط لصال ًايكز اءرفو ًاكرايم ًافلخ ىلاهت هللا هلعج

 :« نبع 5 ىلاهت هللا ةيانعب ةظوفحلا ةدمالا هذه هغرلس انةيدصرورسل همودقب

 تف قيزاقزلاب هباينلا سيئر راقفلاوذ كب ىلع لماكلا لضافلا اذه لغم

 نيلضافلا نيذل ماداو ًايفاب افلخ هللا هلمج دمحم همسا دلوع فقزر

 نيم أمدانع بوب لكب اهرورس

 »6 عدبلا نم اهيف !هو قرطلا د6

 ءالقعلا يكبتو ءابفسلا كمت روما عدمببت فئاوطلا هذه لازتال
 يبنجالا انيلع طاسو ةمالا ىلع راعلا بلج ا ةيميببلا اهعماطل لاتحتو
 دقف ٠ نيدلا نم ةلهجلا هاله هي رجيام نا هنم انظ انلاعا عيقبو اننيدب ا

 هربص ىلع هب درب اباتك لوبر غيل م ماك هللادبع ربص لوب نوج بك
 ىلع لدتساو لاقي ام عبتاب يئالسالا نيدلا يف نءظلل ةليسو درلا لعجو
 ةلو ! دقتعم ناك ًاشإ و رد رصميف تبارو لاقف ةلوجلا ءالؤه لاعاب هنالطب

 نرادالا ىري كانهو يويدخلا ىتح هدلوم يف سانلا هدنع عمتجي مام

 امأ نومكزي ةءيظف اروما نولعفيو نورمزيو نولبطي و نوصقري نوما

 دلاوملل ةةيرط سائلا ذمَتا البف لاق ام ذللا ةيرتايت روما يهو ممل تاما 3

 اومزتلاو معدب نع ةلهجلا ء ال وه مجر الهو ةعيبشلا ةقيرظلا هل هريغسلاجملاو

 < ةوييسسسا



 دب ب /٠, ا

 نيطايشلاىديأ يف الأ مه أهو مهراث | | ىلع م( :| نوع دي نيذل د قرط

 دع أمأأ رأي ّش يلا نطابلا ةفعت : نبا نايا ف قف نوب

 تاكو نإ فوقوأ أ عم ءايرلا نع ءدمعلا لرياو ةبويندلا د هلله

 اذا 0 لرعاو عدبلا هله عم دادرالا نءاو ىولتنو لياثن فولالا

 ب ءأ نا 3 او ومحل 1 ةلوجلا ث 5 0 تو نا عدب ا هذه

 تراكم محل | < ءابتكي 6 م نوبتكي 0 مم ماو نود نيو م ذاعا

 بحور لمعلا يف صالخالا ىلع ين. موقلل كواسألا قيرطلا نا ٠ يداوبلا
 ربسلا ةموأدمو رثذلا ةمزالمو وغألا نع تءءوصلاو سانلا ن كس رعبلاو َه الا

 ىلا داشرالاو ةنسلاب كسل او سانلا يديا يف امف دهزااو ديقنأ | ىفو هيف
 555 3 منال هارن ام ةذ هرشلا لوصالا هذه * نبأ م قيرطلا

 ةماعلا ابا ةديقملا رص 4 هلاغاو 0 صعب ىوعد ىريكلا

 أاننذد نم سبل م ملاوفا ن ه اينو عدبأاو لحنا ترثك دقف ماخالا

 الاوفا مث نأف سووا ن 2 م ةيذومأأ ىلع الإ ميللارخا ند لها ه 0 الو

 ةدحولاب لوقلا ىعم نورد هيإ مثو دود>ولا هروب نيئئاقلا لاوفا 5 ٠.4

 ىوءدلاهذه عدت ةيرغلا ه ةد رب دمدالب ن م ةجءاط 3 هلأ | رذكي ةفث 15 بت 0 لوو

 ميو ا و راسب ووش



 ظ

 ْ ضعبأ اريسفتمويف ميسر نم تععسو هللاوه دوجول ايف : يش لك 2

 بانك ىلع قيطنت ١ 21 ةلاضلا ةفاأدذحلو نون هلوذ ال ة ارق ثاعآ

 انتل ل طايالا هله 23 رو ةئنسمأ اىلا 1 ند هودحر أم ا وأو 4ث الو

 نودااصي ين ١ ملي 0 سان أ[ 5 رعد 15 الجر رها ا 8 يمس أم ىلع

 4 3 ف ودام .تزأو ةيد.حوتلا ىلا 1 اًورهب ( ل ندو لوقعلا' : ا أ

 أثدرواو اهداسفو مث لي هع يب 2 ةلاسر ةناتكل انررطضا هلوسرو 0 ىلع 0

 ٠ ا:لاالا رو زنخلا باكا أمو ٠ نالئاغأ اهأأ مروفكتو أبمف ةئسأأ لها لاوقا

 ءارعا مف دن 235 1 ! ١ ىرذلت الو ٠ أنا ىرهأ ن*هو ىوهأ ن ١فاأنا 8 نيلئاقلاو

 قربهم دحا لرا أاءمع دقلو ءال مه 5 م هتءلحا أد ىف ناك 1 ,دلا اذه

 مش ار ءاوهالا لها نم ةءام عمت جا دقو ةعاقلا عمأج لخد زياكنالا

 نأ لع نو ءاغوذلا هذه أم هنامحرتل لاقف لو:> حايص نوعيصأ و نوصقري

 هذه كفرا هنامجرت هل لاقف بادالاو عوشالا ةياغ يف نيماسملا ةالص

 هذه ىكح دقلو يئالسالا نيدلا نم هريفنت ديري مدنع ةالصربكا
 موحرملا هل روفخهلل هنذاب ةمجرتلا ممن دقو نيب رصملا :الضف نم لضاف ةءاكملا

 نم باش يل ىكحو ٠ ةعيظنلا رومالا هذه لاطبا يف هاجرتو اثاب قدفوت

 ةفزو ديسلا ةرود يف عنصب ام نا نودقتعي ًاءيمج حنرفالا نا اننابش ءايكذا

 هلوصاو ىعالسالا نيدلا دءاوق نم اهبئاو ةيئيد روما دلاوملاو أظنظب ةفيلخلا

 ةمأع ىلاعت هلل 0 ىبنلا ه ةريس نأذ هيلا عدبلا هذه ةسن نم 'ىرب نيدلاو

 هلاعفاو هلاوقا نم ايش ريسلا بادو ظافحلا كرتي ل ذا ةظوفحج ةمواعم سو

 هرثأ ىلع ,مهرصاع نمو نودشارلا ءاذللا ءاجو هونودالا هتانكسو هناكرحو



 فا
 اذ رثالا اذه ىلع نومدقتاا ةيفوصلا ءاج كلذكو سو هلع ىلاعت هل لس

 مود هلا سدكب ماملا م َْ نم ءاحو عدبلا اومزكلا قيرطلا 2 ةالهجلا ويست

 ثيحو اولضاو اواضفنورتفبال ةلهجل اهوملعو اهانعمنوفرعي ال ًالاوقا | 0

 زيشلاو قوما خيشلا نوب نوقرفي الو قيرظلا لوصا نم ًائيش نوفرعبال ةماعلا نا
 ابيعضاوو اذوصاونيعب رالاقرطلاهيف نيبن بابلا اذهيف اباتك سس ةك:سف لطبملا

 تال:.لا نم ةماعأا هب نوديصي أمو مهي واعدو مولحنو انرصع خاوشا نيبن 3

 يف هيلع درال رطضن انثاف هناتبب نءةلضانملل لطبم ربظب مل اذا اذه ماهوألاو

 ءاذعض مقو اك هلابح يف اوعقي التل نيماسملا ةماع نوب هدقتعم رشننو ةدي رجلا
 بحاص ةحامس يف مظع لما انأو ' ماهوالا لابحجت مديصت نيذلا نيقيلا

 عدبلا هذه ةئامأ يف ىعسإ نا ىولا يدنفا قيفوت دمحم ديسلا ةليضفلا

 قئاقحو ةئسلاب فراعلا ءولعلا نم ملضتمل فراعملا نبا هناف ةنئسلا ءايحاو

 سحو نيقيأأ ةوذ ند هل 1 تافارلا نع ةديعب همالا ىري نا هرسيو قرظلا

 ارم لك ةيس ”ءسلا يف لافنرك انل ثرفالا لوق فكي و ةرهطملا ةئسلا
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 ينيدلا ميلعتلا قرات م نس> ا نم |مماذ اهسفن قرطلا لاطبا دصقلا س

 لوسر دمع هللا الا هلا الدب 1 نتي |. ريع زيشلا ناف 5 0

 هيلع ليحتتسي امو هل بجي اهو ىلاعت هللا تافص هل نيبيف اهانعم هل حرشي هللا

 ةمك هل نيم ع ناي 8 ا ليحتسإ اهو لسرأل سجي اهو زوي امو

 اذه نم رثكا ءاماءلا نع نيدلا مت ىف ساو تادابعلا بيترتو ةالصلا

 هلهاو هناوخا هب ىلءاعب ام ىلع هفقويف ةمزاللاو ةبجاولا باد الا هملعي ع ةماعلل
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 هقرعت 1 نراويجلا هب لماع أمو نيدلا يف هريراغي ل نك 4ب لماع أمو هناريحو

 هءذهو سانلا لاءوسو فقكتلا ةليذرو لامعلا لع يعسلاو بدسكلا ةليضف

 مك خاب الأ ابعزأ و اف ن ,دلا مياعتو سوف“ لا سيذبتل ليؤخا أم ٠ نسحأ ند ه روهأ

 نوباني ةمدخ ةنسلا اد ريثك قاذ 2 ىدتدال قرطلا وعضاو ابعز

 دلاوملا يف ميعمجت كلذكو ٠ سم لاك ابيلع , ءاكشي و ىلاعت هللا نم اييلع

 مدتجاو عدبلا تلطبا اذا نعل .كلو نيماسملا ريغل قي ليلج ينيد رهظم هناف

 الو هللا الا 'ءآللا هيف سل ايعرش اًركذ ىللعت للا نورك ذب مهديرب خايشالا

 ديب نأ وا ةظاغم مالب لأالو هل الا مول الو هللاالا اهل

 لككا الو صفر هعم نوكي ال هللا هإ الو ًاهإالو هه الو هالو مايفتسالا

 طابةخا الو جايص الو ربصو جاجزو ناب لكا الو فد برضالو را

 برض .الو يا الو ي دنو اللاب بر الور وطت الو ملا يف نوباص عضو الو

 الو فيس بردالو عارذلا يف سوبذ مصو الو نازرفن الو رامزم الو زاب

 داعو تايرتفملا هذه نم سلاجللا تلخ اذاف ةئيسلا عدبلا هذه نم ؛يش

 لالجو رابتعا لم قرطلا تناك حلاصاا فاسلا هيلع ناك 1١ ىلا ساناا

 ءاماعلا يزرع ذخألاب مهعافتتا نوماسملا اه مفالاو داشراو ىده مجرمو

 نسح رحلو ماعتلا ىلا سائلا جوحا مهناذ ماوعلا اببةعفنم تمعو

 نكلسملا يلاغو كلذ ىلا لوصولا فيكو ٠ خارشالا كيس داقنعا

 5 ميديرمف ناك امروا دلة و اعاسالاةيمالسالا ةديقعلانوفرعي ال ةلوج

 1 رالوقي الوكمارك عدي ١ نوكأ ةلهطاد لقتل المهيف ف راعلاو مر عا وه

 |ذكمواعلا نم ىلع ضيفاالو و ةيلعىلاهتهّئايلص يذلا ةرضح يف مويا تنك



 دي د, و

 راجوه ام اذك ظوفحملا حوالا يف يأ رالو اذكو اذكهل لصحن نالف ينضراعالو

 ءالؤه ةيقنعل قرطلا خياشم خيش ةحايس ىدصت ولف نيلاضلا نيلطبملا ةنسلا ىلع

 ملخعا نيدلا دافأأل ةديقعلا اوفرعي ىتحدووعلا ءاطعا نم ءالهجلا عنمو سانلا
 نم قمتساو المح اكذ هل هل دإ+ و هريغ اذ هكراشي م ةمدخةمالا 3 ةدئاف

 هلها وه ام حدملاو ءاننلا
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 ذاتسالا ىلا هاحتالا

 ربخ ابوروا دئارج ضءبو س.,تلاو عب سادنبدنالا ةديرج ترشن
 نم دب يف يدي هذه » ةلاقم ىلع ةلياحلا ةيلخادلا اهتظ>ال ىتلا ةظحالملا

 ةيدطو الا ةاظحالمألا تناك اموةين>ا ةراشال كالذ رودص ثدنساو «أمعضا

 دقو قئاقدلا هذه لثمل ةببنتم ةيويدخلا ةموكحلا ناف ايف ىبنجالل لخدال

 ءدع ىلع اهتظحالم نيف ىقاو ريغ ةلاقملا هيلع تلهتشا ام ضعب نأ تنظ

 سيلو ةيراجحت طباورو تادهاعم انتمو < عم أ ةلود تنال ةياعر هعويش

 لودلا عيمج حلاصم ةياعر ىلع ةصبرح اهنا لب ةلودلا هذبب اصاخ هنوكل اذه
 كالت 5 ءارغلا ةيسنوتلا ةرضاحلا ةددرج تضرتعا دقو ٠ ءاوسلا ىلع

 ضعب يف هأرقُأ امورصم يف تاعءوبطملا ةيرح قالطا نم هارت اه ةظحالملا
 تدروأ ع 1 انكود نّوُش نم م ريذك ىف ىف خد الا ضرعتلا نم ”الزنلا دئار

 :دبرج نشب اهتيانع ركشن نو ذاتسالا ىلءريغلا لماحتب اهتعفشو ةلاقمل ل

 ةدرملاب عتمم ذاتسالا ناو ةضمم ة.:طو ةظحالاا نا ابنلعنو ابلثم ةيمالسا

 نيدلا ىلع لكنت ةيبرعلا ةغالاب ةينيد ةديرجرشنيف تناتستوربلا اهب تمت يتلا
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 ا: انااوحا ىلع ممهاكت يف ءارجالا دئارج اهب متن يقلاو ةمات ةي رحب ىهسملا

 قييفت الو ذاةسالا ىلع ”رخ كانه س 1ايوورساجلا و ةغوز امومىسفنأ هأووت

 قدصلا ىلا نوايمي الو قملا نوبي ال موةرودص يف كلذ نوكي ناالا موللا
 هولا مهاب دقلو مام ”لولقو ةيمالسا ةدب رج لك هركت ةءذرش قشاقش ىف وا

 سانلا يطخي قيزاقزلاب ذامدالا لذو نا مهضعب لاق نا قيرفلا اذه نم

 اذه قفمي ذخا وهو هرييكأ كلذ ماب و ربنملا ىلع وهو ذاةسالاب ةعمجلا موي

 حالصاو انمدقل ةهارك ابيلا ماعد اهل قئاقحال تالايخو ماهوا أبلكو 3

 هب ميما ءنوكي اذامربانأا 0 دئارولاب ءايظخلا سطخو انضرف ولو انن#

 9 يع اةرظلاو عماجملا يف احل سانلا 1 ةءارقو ني تاي

 وأ ةداعلل اقراذ | رمأ رسم يف اهرورظ نركب عشا ودب رج ذاةسالا له

 فوأا اهنم نوري نيذلا ةماءلا نيب ابتوالت نم ىثشخيف ةمالاب ةراض ةدير
 هلظقملا يف را راكفالا أم تلغتشا يلا ءادوالا هذه ام ما م ةرشنم وح

 قي قطانو قدص ناسلالا وه ايف ذاتسالا ىلا هجين لك عور اني ' مانألأو
 قبست ل هناف اننيدروما عماسلاو يشاو ١| لهج ماهوالا هذه نم ققحت دقلو

 زوجي هنأ رع ةص وصخ ماكحا امل ىلا ةعمجلا ة.ظح ف دئار لأ ةأرق هن ةداع

 :م لفرع ىبنو 5 رمأ هيف مالكح يا سويطخلا 3 قا

 عم بئذلا ةباكحخ دح ىلعرمالا امناوربنم ىلع ةديرج ةءارقب كلذ ردضي

 لمجلا هيلع رمش ةيقسفلا ىلع يئذلا سلجو ماحلا الخد ثيح لمجلا
 يراملا نا يديساب هل لاف يرجو يف بارتلاراثا هناف كاليذ عفرا هل لاف

 ينبسنتو ىالك يف أضيا ينضراعتو بئذلا لاقف بارتال ءام كايلجر تحت
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 نا ينبني ال بئذلا لاق دهأملا مقاول لكتا اما لمحلا هل لاتف لول

 لوةيوهو لوحلا ىثم * عيطتو مع معسل *.أ 0 كلع امو هحاقف الو همس

 ءاةعضلا وقح ىلسب اهعولو دّشا وه ةوعأأ هنأ لتذ 3

 ماهوالا شورجب مالقالا برح

 دادبتسا بحوا نيد رشن اهتيعاد ملاعأا يف ةلوادتاا برا نا مواعم

 وق هيلا لصوت | اهردقب ناسنالا مادعإل 0 تعونت دقو ريغلا ىلع

 بورحلات نأكف ف ةطلسلاب دارفن الاو هر "الا ند يىدتعملا دنع امو عارتخالا

 فوي.لاب ةدلاج م حامرلاب ةنعاطم علال ةقشارم ع يصعلاب ةبراضءىلوالا
 ءدعاو ارود هل ذخا عون لكو مفادملاب ةفذاقملاوقدانبلاب ةامارملا ىلا توتا ع

 لودلا تعرتخا دقو عو 3 سوفخأا يف هل كرتو ةرثك نوصيال قئالخ
 كابترالايف مقوملا راكفالل ريحا ماهيالاوهو اريثاتربكاو ل لقت ايينألا

 اهدشمتو شويا ”ىعتو اهدونج ىف ديزت ةلود لك تذخاف بارطضالاو

 تالالا ريثكتو نفسلا ءانبو تاماكحمبالا لمن رماوالا رهصتو اهدودح يف
 دادعتسالا الا !هباونو !مارزو نيب ةلود لككا ثيدح الو تامملا دادعاو

 تراثا اهنا روصو نالا اب وروا اهيلع ىتلا ةبهالا ىلا رظن نم نأ ىتح برو

 ةضرع مصاوعلا ملقعمو مدعلا كشو لب اانا تمن نا قناع اع برا
 موش ةعقوتم وارث ذخاو قب ةبل طم ةلود لك نا مولعمو ٠ بارخلاورامدلل
 ةما كانه سياو ضرالا ناكس نم ةما لك يف مقاو فوخلاف !هيلء اهتراج

 أب وروا ىودءومتلص مناف ةيقي رفا طساوا عمم ىنح قمالا «ايه تح تدب
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 راعتسالا عيسوت ىوعدب نونا باذحم نبب اوجحاف عاطالا مج تدعمأو

 واءدو ةلطاب لاع هو ملاعلا نم ةنوشلاوةلاهجلا قورع مطقو ةيئدملا ميمو

 ريس مهو ةيرحلا يعدت ما نه دادبتسالا بح اهئارتفا ىلع ثعبي ةبذاك

 مجدا نوصحلاو ىليطاسالاو دنا ناشب مادالا اذهب و ٠ نالا ىلا ةمشار اهل

 باورالا ناديميف مالقالا ناسرفزرب 3 : انمتو امدح ضعب يف جوك ن وكلا

 عيل

 سائلا اوكرتو راكف الا اواغشف ديعولاوراذن الاو في وذتل او ماهيالاو ريذحتل او

 نعنواءاستي تافارغاتلاو دئارملا بتاكم ىلع نوراهتإ ىضوفلا كح يف

 مين ةيهرلا تغابو مءواق تفوترا دقو ةيمشواا لاوقالاو ةيمويلا رابخالا

 رظان ل.عوو ليكولا ارو 2 ل 27 أفاق تاماي.الا كاأت قيدصت غابم

 رومالا كالت ناك اذك ةءانبب دنحلا ةدايز و اذك ةلود راذناو اذك ة.حراخ

 فرصأ ا لودلا ايتمزتلا ةي#و ب ور>الا ش هو عوفولا فق ةيق.ةدح

 ماعلا َْق عاملا ةعزوم لردلا نأ 9 لق ع لكنا . ءامدلل انكدحو بورا

 انا لبلوةث ىرخالاواكالما ىلاامةيرط هنوكل ذكر ياذا: قحااهناىرتةلود لكو

 عرذشلا ىَل ءو ىجلثااذهن الوله ملهو ىلاص.٠هيفو ىالمالار وام هنوكلهب قدا

 بيقر الو ةما ىلعوطست ناةمال نكمال فااختلا اذه. ونالفون الف كلذب دبشي

 دقعأأو زارفأ 1س ةركلا عسق ىلع لودلا مما اذاالا ابعنادي ليش هوا ابضراعد

 عندو كلذدنع عا 2 عماطملا ناف دودحلا ديدحتو طقنانييعت ىلع معامجا

 ةطقن هذهو قذتالا 5 ةضرامملا ىلع ميمجلا ضقاي نا ةيشخ تاضراعلا

 اءوي ايندلا ةكلا» نوكتس اهناب اهسفن ىنمت ةلود لك ناف اهيلا لوصولا زعي



 ا
 رذكت نم هيلع يه ام ىلع لودلا ءاتب نا آلا ٠ نالا عاجل م.جت ىلا

 هلال هديا لدب- يف الم هدا تاب لقعلا مطقي ام ددعأا دادعاو دنحلا

 ينتاب ناو دب الف ةماسااو للملا, اذا >ر ىلعو سالفالا, |,:.) ام ىلع دوعب ام

 لصنت الو اهتذعضا ةلامحا اقناوع نع حراطتو املانثا لودلا فق هيف هوب

 ش هذدو هك اراشا برحوا مو ف أهو 0 يلع قت الا كللذل

 ةءطقلا اهنظي ملاعلا محو ضومغ كيس لزت مل ةلعلا نا ريغراكفالا مجرم

 ىو ًالانق ديرت الو ًاحالس لمحتال يتلا ةيقيرفا باب يف ةفقارلا ةكرابمل

 لودلاب ثبعي نا ديري نم مصاب تادهاءملاو تافلادعلا ملاعلا تكرح يتلا
 نوازأنب امك مل ذذتا دقو صخقلاو ديصصاا دب قرشلا سووط لوانتيل

 مهدارمآسا اودصت نم بوأق نم هب .هرأا اونكجأ مل.عوأاو ءأب الا لاوقأب * ةعضلا

 هيلا اءد ,هووهو سانلا بواق يف مي هوروصت أم لك نا نيناذ ملالذاو

 اوذقو هلع ةيال نورد ال ميجاوبأ نوفي رارغاب راراغالاو ملاهلا قئاقعم لهملا

 مادوالا ةلابح يف ةلاهجلا م.ةءقوا دارفا دوجو قرشلا سووا ىلع باءبالو

 لودلا ةنايفب ةلوفكملا ةسدقملا قوقحلا نع اوباغو ءام بارسلا فاخ اونافف
 مايا كروئتسف ًاءاوعا تنكس نئلو !ءاوعالوةةسف ةعاسلودلا تنكس نئأو

 ماهوالا راك عفرتو قئاقحلا فشكلت ىتح اودءريو ماهوالا سا:5 قرو.اف

 داع ةلود لك فوقوو اباهال قوحلا درامدعءاق ةّم'د م-وا ةدصارفرال نع

 ىلعت ام نس>ا نوكساا نا ىرن اذهب و ٠ تادهاعملا الاهةةيع ىتلا اهدودح

 لاوقاب نيب راض هروب فل ن.يددهلا مارأ نيحر ط نالا نوبقرشلا 5

 نم م,.مي ام ىلا تادرتلا هذه نرع نيفرصنم رادهالا طئاح نيرذنلل



 دي 7

 لودلا بناج ةياعرب قوقحلا ظفح يلا لصوتلاو مهئارءاو مكولب قلعتلا
 قيرطو لدعلا نونا ىلع هلم#ب لماع لك مايقو ماعلا نمالا ىلع ةلففادملاو

 فرا اوهاعيلو ٠ نومرجملا هركولو لطايلا لظبي و قملا هللا قمل ةماقتسالا

 اودامذ راطقالا م 2 م.اوخأ سوفن تءغبف تازراملا هذبب م

 نوءفادم ةيقرشلا ةمالان وب ممنأ نممهيد دم نع هنو وعسل اوناك ايف لوا سنلل

 1 ل نيبت دقو اهئارمأو اهئاطس نم امتطمل» ىلسأا الو أهرارضال نوضرءتبال اهنع

 اوب ذجو سوفنلا ا,ب اولامتسا ةي وامس اليحو ةيبلخ اةورب تناكتاماكلا كلت نا

 سيقتل اك سب , دادم1 مالا طومسإ دا.هتسالا دصقأ !نالكلا نشيأو ها

 أهرام نم جرذ ىتح أمم دت ضراوعل و أيعنأ# ةوعلاو رودصلايف م 0

 ناضحا د ةرإأ0 مما ةيبرت ىلع دع دهأد نوكلاو توهوأ هأ> هةحاس ىلا

 8 - . 3 ٠
 عن 55 ندو :دا.هتسالا ل5 نه صلغتلاو لالقتسالا زعل ابتدوعو ىرح ْ ِ

 مهراطقا ىلع باغدال كرم ةعراسمو نييقرشلا راكفاىلع أبو روا طغض نأ

 ظ0 5 ةيلاطملاو قوقحلا ىلع ةانذاوملا ثعابو هلهاو فقرشأل ةايحلا نيعوه

 عت .سورد الا 5 ام قرشلا ينابوروا لامعا ناف رفظلا ةصرف نم م.نك#

 2 كاكتحالا اهنؤكي ىوقل دادءاو ةديدجلا لامعالا ىلع نورتو هلهال

 ةبقرشلا نؤشاا يفايوروا لادن“ ملولو ٠ نادضحالا تحت ةيبرتلاو راكفالا

 اهدئارج رشنو اهيلأ ةراجثا لقنو امضعب ىلع بلغتلاو راطقالا هذه ىف لودتا

 هرارآغا ىلع قرشلا ىقبا ابوروا لاو>١ نم اًديش نوماعي اوناك ام موق نب

 يف قا همهوتو دابعتسالا ىجح رابخا ىف قدصلا هنظو عاطالا لها مالكب

 ا ب ب يااا

 00م1 + فاعل سس دوج 37“

 سووا ب ب ا ا هي سل ا د بلبس ايبا با بفاس يخسر اح نسا اس لا لا اا الالام اا لاا ا 0 0



 دك 7010 4

 كلت الا مادوالا قئاقح قرشلا لدال فشك امو دادبتسالا كوام لعف

 ًامولعا مه نومقر ثلا دافئساو ايلا نودوروالا أ داؤئساىتلا ةكرامما ةطلاخملا

 قب و أابوروأ رو دامه دبا طوس 0 اننهرثكلا مثوو مهراطقا تار لو

 ىوقلا مفادت نم مايالا أير فوساف هناي ىسلقو َق رثلاو تا: اراآلا

 طغضا دا.هتدالا 5 ٠ صلخلا ىلع امل ام أم ةيةرشلا مالا م مج يف ةيحفلا

 نيقرشلا نأف هودقتعأو هوذا أع لا ىلع مههارك او و مهثوةح هلسو دكا

 "0 58 نجس 0س و ا
 تعضخ يلا مال ارا م دعب مولع مد ى ناساالا ىئاريع اعوب أوسمل

 ىلع اهتامحم ةيماعلا اهتدأم تيوقو تبرت ىتح لهخلاو فعضلا 5 أهردغل

 ٠ |بملداو اهب ق>ا م ضرا ناكس نم نوقباسلا هيلع ناك ام ىلا عوجرلا

 ضرمد طال:خالاو ة ةرذلا ١ لودلا 9 و 0 ةفكو معلا قام لها 8 اكو

 هرمأ لكنف لعن نمثب هورتشأ نم هدب ارارتغا هنمرخسل لب مالكلا اذه ىلع

 اك مكتم رذعسأ اناف انم اورفحت نا ةلئاف قرشلا رما هيدانت ىتح لبقتسملا ىلا

 ةرون 4قرشأا تاكرحلا كات نأ لداح ني الو ١ نوهلعت فودف نو رزعس

 اب و رواتاكرح اهنم اهنك# ةيركف ةوث ىه امءئاف يوضوف بارطضا وا ةيناودع

 ىواس» موي برغلا ةفارم - قرشا مال ولا وازيت عوذ لهو هاد ندب

 دئارشأا ءريصلاو ءاددإاو قذملا رمال ف فّرصتلا 2 يبرغأا قرششلا

 ال انناف نوهوملا عزي اك هلوا يف نحن نرق يف كلذ لوصح اندعبّتسا نئلو

 نع ةيضمالا كلت لاونب انهي ام ابوروأ ثداو> نم مايالا دلت نأ دعبةسن

 تفاذ اهو قالا ابوروأ ال دعت_ت مل ثعاوب نم يلابلل' نوطب يف مف بيرق

 أيسن نوكي نوكسناف ة ةبهرو ةبغر مالا ىلع دراوتن : راكفالاو كير : عاطالا



 ااا م ااا م م 10 ا

 - ل ل ا بي ا ا ا ااا ااا ااا 010 ااا 1 11 ]1 1 1 1 آةزةزة ةزةزةزةزةزةز>ز>ز>زةزةزةزةزذز> 1 ذز1ذ1ذ 1 1 1 1 ذ1ذ1ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10121 1

 د ١/0

 نيجرف:« نءالا طاسإ ىلع دعتن نرا الا انيلع امو كواملا نيب ًانقوم

 كاندو ةيناودعلا تاثاءزالا رايغم ىلا لودلا يرمنت ىتح ملاعلا ىلع

 ةروصلا هذبب اندوعقو ٠ ناهراا زرحا نم ققَحتو قحاللا نم قباسلا ىرن

 ضارعءالو 0 انفوخو يمثواا ديعولا نم انفاعترا مدع ىضقي

 مهونغا نا بياعم اهب اوبت كيل نييقرشلا ةممن يف ممالقا نوسمنل نمع

 كوخا هنا ميو ايف موو تمم م ىلد بااصم ا(. اويلجيو

 كتيب نم كاجرذي كنحهلب ك.دانإ قوقحلا يف كل كيرش هنأ عزو

 كرت ولف ٠ رارحالا قاقرتسال ضرالا اوفاط نيذلا نيساذغلا ىلا كلبسيو

 ةبحلا يعاود امزنم تنكتو ةطااخمل ةرآث ناقيرفلا تمل نييبروالاو نوقرشلا
 رودصلا رغوا امو ةنكاسأاو ةلماءما ىف كارتثالاب ةفلالا طباور تدكاتو

 هيلع اورتفاو يب رغلا قرشلا اوي نيذلا باتكلا كالؤرهالا تاينلا دسفاو

 يبرغلاو يقرشلا نوملاملا نب اهورشدو ميتككو مهدئارج اهب او المو بيذاكألا
 نظو ربقلاو دابعتسالل الا قيلي الو كمل مص ال ,بب يقرشلا نا يب رغلا نظف

 مادعاو هتورث بهنو هتطلس للس يف ياسا دإ الا هودد يبرغلا نا يقرشلا

 ًامادخحا رانل! داز امو تايرتفملا هذبب ةرفنلا تعقوف هناوخا دابعت-او هنبد

 لعن نمت نع ديز:ال ةرجاب نويبرغلا ممدخقسا نيذلا نييقرشلا ضعبالا
 تالكب مهنومهوي و مسفلا اوعيبي نا لبق مخاوخا اوناك نم نوزرابي اوذخاف
 ءادلالا ءادعالا ميف نييبرغلا نم ن:يقرشلا ىلع دشا اوناكف اهتمت لئاطال
 همآنإو مم نر. رذي نا قرش لك ىلع بجيث نوداعلا ةن واو

 ىوعد رم هب هويام أم هلم جرة تسسمأ مهمالك شن الو مسن - د
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 اريرغت ة ةيقرشاا ةولصملا ىل: ةظفاحللاو ةيمباتلا يف ةقفاوملاو سنجلا يف ةلثاملا ظ

 ناالا م واعدل ادعم دوتال كن ىتولا بواق ]ال او نءافغمال

 ف هرالث وأ نءدرو ىلإ ةرصأ) ةمذردلا هذه تسدأو ًاهوتعم وأ وأ هلبأ 28

 . نوويهتسا برغااو قرشلا يف نورشت:م دارفا ىه لب ةصوصخم ضرا

 ةامفاحما ىوعدب ا!؛ وروا نوعدتسلاو ميجا و نسب أ ىرددب نيقرشلا

 بصن شو يقرشأا اهفرعي ال ىتلا ةيئيدللا تاكرحلا نم فوألاو نمالا ىلع

 عديل نيدرغأ ١ نبب اهرشنو 7 :5 قيرفل حيك لو“ يب رغ لك نيع

 موسفنال اوراتخا ايسثبو ةندضم اهحرذميو ةمبط اعاطات ةمكلب هنارخاو هنطو

 سادأال سانلا لفي ن :م هسفنل سانأا طا ناذ

 ءادصنلا هديت اذاف م 1 ىلع لوقعاا تاضاذأو

 مين بع باطنو مب:طلاذمو نياضملا ةبراقم نم نييقرشلا انناوخا رذغت

 ءارصبلانرعب لبةئسملا اورظنيو ةدشلا نم هيف ره ٠١ بتاوع أو أرقي نا

 يبنحالا ةلمأعم أوأ هدي :ن ليطاالا مرا تسل الو فصاوملا موعزعزت ال نيدلا

 نوكسلاو ودحلا مازت || عم مونيعا بصن ليلا ةطلاقم هتطلامو فورعملا

 بارطضالاو نا_ جميلا كارشا نم *ادعالاهيصني امو ماهوالا ىلا ليملا مدعو

 مدصقب مما بور وال اوررظ'و ديعوو دي دبتلكاوموافةلاحلاهذها ومزلذ امو أف

 ماهوالا سويد مالقالا برح موةيأ لم ةوقب ومواقف روم الا يف موف نصت نسحو

 د 1

 مودق هلنوت

 لدافلا يسايسلا بن 5١ بيرالا سدالا ةره> رصم ىلا داع دقل
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 كال ذك نركي ال فيكو لالجالاو مارت>الا رباظم هيف ناك ةيلعلا ةناتسالا

 هماقمو هر هس ف ةملعلا ةلودلا ةمدج 6 هدد ر>و دكفو 4... مل فقو لقو

 سواسولا تاغزن مهب بعلت مل نمم هلاثما ىلع بجاولاب ًامايق مصنل | يف اصاخم

 ماود هَل وجرتو ذيعسأا مودقلا اذه. هترضح اين ساسدلا فراخز الو

 تاننلالا ديو ةناغلا

 ةيديملا ةرايزلا

 تفلتخا دقو ةئنبتلاو ةرايزلل غرفتلاو لمعلا نم غارفلا مايا يه ديعلا مايا

 ةرايز ىلع نويقرشلا لب نولسملا ىرحن ةيديعلا ةرايزلا يف سانلا تاداع
 دالبلا ضعب يف ماعطلاو ةيركسلا ةبرشالا لوانتو تويبلا يف أضعب مضعب

 منيب ةيراجلا لاوحالا يف ةرتاذم نم عاّدجا واني الو فايرالا مومح يفو

 ماعد ابازع اوصخ نوباسملا ناف ةيرادالا ماكحالاو ةيشاملا لاعالا يفو
 .اقرفأ م. “ا | ىفف نيديملاو ةعمجلاو محلا ين عامجالا صو نييدلا أولا
 رابخا ىلع نوفةيف ثيدحلا نولدا.:يو ماعلا ر ؛طفقا عيمج ند نيماسملا نم

 ابوروا لود تنواح دقو ملاءلا نم لهاجلا عتب و مهدالب يف مااوحاو موضع

 ترالا ىلاو ( ةضيملا ) ا اشنم هنا ىوعدب جل | نم سانلا منم
 يف لقن# اهنمو ابوروا تنطو:سا دقو دنحلا أد اشنم نا مم كالذ نواوا

 1 بعدنا هر لا ةدشو هتراك عم يض داما ماعلا يف ح“ !نازيلدب ماعلا ر أظفأ
 جاح اممخدي م يتلا ابوروا ذل اًرشنم ناك هنأ عم ضرملا اذبي دحأو



 دي 0 و

 6-10 ىف الاب ىعسملا يرهزأا ءادو ةمبوروالا تايمحلا ةيقب كاذكو

 يرصملا] اما اذا :-املاساشاب لاس ةمالعلا يساطنلا لضافاا ردد هتأشأ ل

 ددهو يبأذ مبعاجا بس جاتا نم ةضمملا روهظررقي نا هنم ساط ثيح

 دنحلا اهجاشن ل ناف مهيف سل اءجاوتحا مانا ىبأت يىنمذ لاق كلذ ىلع

 ىلعو ' هلجا هللا لاطا هتانسح نع ةنس> ريكا شو هب :زاححلا دالبيلا ال

 عاّتجاو تريلا فراعت اهنم ىصمت ال دئاون حج أ| ةيعورشم ىفف لك

 .الذوهو يبرغلاب ةعبرالاو يكرتلاب ةثالثلاو يقارعلاب نونثالاويدنهلا 7

 يونربلاو يرئازجلاو يسنوتلاو يناكحرالاوينا:-غاطلاو يناغفالاو يب
 يطيق: شلاو ي ءأب رلاو يسرافلاو ينمرالاو يرانا أو ينيصأأو ٠ ىرايمتراا 3

 يطؤرنرالاو يمكرجلاو كسرملاو يرا ةابأاو يفادوسلاو يرضحلاو ىطغسالاو

 8 ل :الا نيماسملا نه هريعو يقال او يونزغأاو يرد اواو يز ورأاو

 هناوخا نع ديدج عب هموقل قيرف لك دوعيف اهبراغمو ضرالا قراشم

 ٠ مالسالا ى را ىمشع ةدئافى رهو هنطو ىفوهو مفر ا

 مسا وعدب الها عانجا اينم ةيبدا دئاوف اوذ كلذك ةعمجلا ة هيعورشم فو

 ًاملعم اذلبم ًاظعاو اهات ارم اميف فقي ابيطخ نوع ةنكما وا 6 ف

 بيبلاوهقيدص قيدصلاىار دقو نو فضفني م حاوغأ و حالصلا هيفأأ دشرم

 يفو ٠ رهان دو رمونيد رومأو ملاوحا نع اولءاستو راحلاب يئاغلا مهتجاو هبيبح

 حرف و رورس موي هلأ وكل ةدان زو ةعمجلا يفأ ايب.ةمطخو نيديعلا ةالص ةيعورشم

 سانلا لج نكلو اضعب مضعب راز ةالصلانم اوضفنا اذا م كي ربتو ةنبتو

 لك هلو ىلع كبر , دل ةوهقلا ب برشو همدحأ 4 ةندور لع ه هاردص أ اذ ةرانزأا لمحي

3 
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 العجم هّثب ىلا عجريو ناوخالا تو.ب ىلع دارتيأ موق 5 ردؤج متنأو ماع

 دبل عملا عاتجالا تن اف ىودجلا ةيدع ةقيرط صو مهراز نم ةرايز

 فرا ىرت الا هىراوطلاو لاو>الا نع لاسأ هيف نوحي نا

 مهدنع ةيروبمجلا ديع وه يذلا ويلوي ١ ؛ موي ءاج اذا الثم نيب واذرفلا

 نع مئا-و ةرضاحلاو ةيضألا لاو>الاب مري بطخو ملصق هلا مروع

 م.نم ديفتسإو مهديفيأ لودلا لاعاو 5 نه هنوري امو مش مزأي اهو ملاوحا

 لثم عم وأ ميظعلا مفنلا ةمالاو ةلودلا !ء دوعت دئاوذ نم ديعلا خي الو

 لاوحالا تايضتقم نم هاري اب مهيف بطخو نايعالاو تاوذلا انراظن سيئر

 اندفتسال اهيف راكفالا نم مدنع اهو ةرض فاما لاخلا يف مئادا نع لأ و

 وأ كلذكو ليمجلا هركذ اه. 0 ةءئ سدح ةئس ةمالل 'نسسأو ةدثاذ ندحأ همم

 .اهلعلا كيس يظن رهزالا عماجلا 3 ءالضفلا لضفا ةحايس لثم ناك

 لكو خويشلا عومج يف بطني فارشالا بوق: بيسنلا بيسحلا ةحامسو

 ' . ارالا عمجو لاوحالا ةءارد مود ديعأ مود ناكل ةعفئاط يف بطي ةقئاط خم 3

 ىلع 1 ةرايزأا لهج امو ٠ تايرورضلا نم اذ سي ام ىلع ةمالا هيبنتو

 ىرنو ةيديملا ةرابزاأ نم ةدارملا دئاوفلل مييضت هناذ رؤي ماناو ءاع لك

 ةطسويلاب ةرادزلا فرو لاسرا ىلع رصنقي نا ديري سانلا ضع نرا

 نا انلق كلذ يف نيب وروال دلةم هنأ لاذ ناف ةرملاب ديعلا ةرغل مادعا اذهو

 لاجرأا مم لعق ها ءآ نوك ةرايزاا قروب ءاذتك الل يبوروالا اعد يذلا

 ةئنبتلا اومزتلا ولف ايلاغ هحيغ ين ينج عم دعقت نأ بدي ال وهو مهاذاتنو

 اءرو دوجوم ريغ وهو اهيلع سانأا لوخد نم يشل تويبلا ين معاتجا



 كاد

 ةلعلا هذيأف هيله داسف ال ساء وهو 4 لخدو ديعلا ةصرف هومدع منتغا

 ند لصاو ويلا لصيال ب اديحلا - انءاس نأف نحنا أمأ فاروالا أوفتكا

 لص ىتأاسوفنلا ةجتنو ديعلا ةردخأ عيدضتو ةلاهج قرولا لامة ساف نيرئازاا

 هذه اوظحالب نا نيماسملا انناوخا ىلعف ءاقدصالاو بابحالا ةلباقم دنع

 يف باطلا ناف رورسلاو هانا تاقوا يف عاتجالا ةسرف اوغتخنومتارابزيفازا
 دبشتسن انرصونووب وروالا !افانت نوماس برعلا اهم أش لصاحارفالاو عما 3
 نييةرشلاب تلح ةببصم امناو هنواعفي مهأر نا لبق كللذ فرعن ملا ان أكلم

 ةلللاب وو لكيم هلا هنا ىلع نب رغا ا نم هنوقلتب اوراصو م وه ىش لكاول م

 نا لات 5 ٠ بابلالا ىلوال ىركذو ةرضبت ماقملا اذه يف اندنع ام انيب انناف

 لاود>الاوةب رادالا رومالا نمبر قيال سيطخلاناذ ةيفاك رويس يف ديعلاةيطخ

 نوكت نإ خايشالاو ءارمالا بطخ نم دصتلاو ةينطولا تاي رورضااو ةبلودلا
 موزاو مالا مدقثو ةاضقلا لاعايف الثم ةيناتحلا سيئر بطغيث ميضاوملا هله يف

 لئاضف هل ىري نم ةليضف نيبيو نوناقلا نع لودعلاو ةوشرلا مين و لدعلا

 هتفيظو يفرصقم اهفرتقا ةليذر نمرذحي و سانلا عم هريسو هماكحا يف اهمدق

 ملي امو لاععالا نم هب اوماق امو اهيف امو مهتارادالاو>اب راظنلا همقب بطنميو
 ه.ىسل ام اذه ىف سيلو ةفرحو ةقيرط 3 لك اذكهو ةمالا ةدعاسم نم مل

 ساوأب رواىفكواسم قب رطاذهناذنورتفباو سصعتال ءا ع دالو | ويمص ب

 للخلاو ثبعلا نملبقتسملا ةنايصل مزاي امو تايرجاملا ىلع ةمالايبنت ريغ هيف
 مازأأ ال ضرعي ىأر وهو لاودالا حاجتو حالصالا هيفام ىلع راكفالا ممجو
 ميةّتسم طارص ىلا ءاشإ نم يدب. هللاو ميةحتالو هيف



 ةدي ردح ءاشنا ام نيلطي ةدمس نيرشعو ثالث نم ةيانك انل ١ ةسدملا

 د 4 تايون اعرق وس ناكو 0 لاجرلاب اذ قاعت ال نوب صنع

 هاو عاضرأاو لمحلا ىلع 38 أ مزأيف اهعضو موي نم اههلع لكعتلاو

 بترتب 49 امعفانمو ةعدقلا ةمبرآلا راضم ن نادبو عض مارماو لماوحلاو لافطالا

 نم ةأرل 3 بجي اموراضملاو مفانأا نم 1 :الاو حارفالا يف عامنجالا ىلع

 قالخالا .نادبو ءانبالاو جوزلا ىلع ال بجيامو ءانبالاو جوزلا قوقح
 دئاوفو ةي'غلاو ةطسوتملاو ةريقفلا ةشيعم بيترتو ةمومذملاو ءاسنلا يف ةدومهلا

 فارسالاو ين.بلا داصتقالا باوبأ لوصفتو توبا محاصمب لافتشالاو علا
 اهراضمو راطعالا مفانم نايب و تارصاقلا بيد أتو تاغلابلا بيذهتو مومذلا

 تارايزلا نييبتو ةظقيلاو مونلاو براشملاو ل؟ املا يف ةيعصلا قرطلا ذاذتاو

 ةرذاعم ةيفيكو لاكلاو بدالا د> نع ةجراخلا تارايزأأ نم ةعفانلا ةيبدالا

 بادالا نم ءابزءلاو ةحوزتملا مزلي امو منالخا فالتخا ىلع جاوزالا

 نرذماو زيبمملاو سوأخاو لك الاو موخأ لام اك ةيفيكو تاقفنلا بسوارتو

 رامخا ىلع كللذك ةلمتشم نوكتو ءاسنلا تايرورض نموه ام كلذ ريغو

 بتم لئاذر نذل يت اللا رداونو نرامذ يف ندلفيا لضف نايتاللاتاديسلا

 ين لخدي ام عزنو بيذهتلل تانبلاو نينبال تابءالا اهعدقل تاياكح ىلعو

 ءاسنلا ةغاب نوكت نا نطرشو هنرشاعي نم اهنععسب ىتلا تافارخلا نم نهتاهذا
 صدف ةيداعلا ةفالا نم درهت ذاتسالا نا ىلوالا نيتلعب كلذ نالعو لافطالاو
 اذا ىتح ةءارقلا ىلع دوعتلل ةليسو ةيداءلا ةغللاب ةباتكلا لعج ةيناثلا لاجرلا



 اا 0 1 333تددتتدذت- ل 1 ما الل": تا نسينا زازا تير جا لا ف طب: بباب اتت تام اج ديس بيرم زان اتا نس جب جب جا ةاطتحا

 زج يوتوب هس نام رن يساطب هو # ده حس جبسم نب اهلا ربو فاز كاف زاوز ران: يزاسا تانج نه بن> 0

 "انتا ارق أ ب أجلا ناو ةويحصلا | هب 59 ءأرقل تقرت ام +ءأرق ءقانلا تنوع

 ةيءااعأأ ه 4و 9 هنا 6 ..ل فولأم ٠ ى ف ةءأر ءأأ 0 اذأو ةف.عض

 ردن ىف نوباط ةباجاىلءينا>يذلا اذهو .تادالاو واع ا رة لاذتشالاو

 ةيرصما رايدلا ف ا ذا يق ة هميم 1 (يبرأا) ىف ماو ردا ةديرد

 :اءاطالا لضافا ضعب انعم كرشنسو نوسمحو ةد اهجراخ يىفو اة

 ةلووسل موفي نوت بلآ 2 هكبسل ند لءاوخ اوضارمالاب صني امريرخت

 ملل ثمان وحي اوذخاو لالا يف اوكرتشاذ لضافالا نمةل جعورشمملا اذهب مع دقو

 هذه يفةثحاب أاهانردصا ةدي رجلا ةقف:ب موقي ددع ان| عمتجا اذاف كارتشالا ىلع

 عيدملا حارتقالا اذه ن>رتقا يتاللا تاديسا ا ركشن اناو٠ ةحرتقملا عيضاوملا

 نذوقب كلذ نالع دقو ةمدخا هذل فيعضلا اذه رايتخا ىف نويلع ين يي

 ىلا وحر كاذإن تالثمالا لافطالا نأ سأو انناسملا ة دب ما دل هنأ د

 يتلا ميضاولا يف نهراكفا يلنثعبي نا نهوجرا كاذك يناو « ءاجرلا اذه

 نهو ردصي ام ةديفم ةعئاو وأ هيبد | ةردأث نم نيضعبل مكي امو نويلع ار 01

 نم لئاضن نوءدقت ا رشن او رصعلا تاديس لئاضفل ارشن بادحهلا فلخ

 نمش ٠ كالذ تءاش نم الا نهنم ةدحاو مسأب حرصت ال نا نو ندورصأع

 دارا ند كلذكو اهل مرمموا اهتباوا اهاعب ةطساوب انبطاخقلف كارتشالا تدارا

 ثيحوهعءافالدعو هبقلو همسا نع انأ ستكيلف هئانباوهتانب سيذبتل كارتشالا
 كالذ ناك ةديوصأ ١ .يتكلا ةءارقل ةليسو ةيداعلا نوتفللعج دصقلا ناك
 انضارتعا طقسي اذهب و اهئارقل اريذكتو لبقتساا ىف ةوبحصلا ةاتكآ ايمعل

 اناواناركذ ةمالا عفنو هاضر هيف | انقفوي ىلاعتهلااو تاينااب لامعالا امئاو نوملع

 درو يووم .سهيييؤسوودس وب بسور نس ساس
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 نييحلا :أانه

 كب كب ليمتامردلا بناكل اسيدالا : رع اهأشنا ينأاةمبدالا ةياورلاي هه

 نيرذمعلاوينانلا دحالا لوا يف اليشم الا رخل اداارخاتر رشلو مصاع

 معرب 8 نيب رصملا ةارس دفاوت ىتح داعيملا اند اف يراها ناضمر رهش نم

 رادنع يزافلا ةلودلا ي>اص مومدقي يريدحلا : ةرب والا ىبام ىلع م هأوأب او

 يرق "ايم يويدخلا (جوللا) ةلا ناكو ماركلا راظذاا تا ا

 تَقو براق [4ذ هب هللا هاظذح لففت دق 0 دعو قباسأ ىلاعلا بانا

 هعاطاف ةياورلا «ىثنمب اءدو ةرهاقلا ظفاعم ةداعسلا سحاص لبقاصيفشتلا

 اهصن اذه يويدخ لوا يتاذيرشت ةداعسن٠ هيلا ةدراو ةدافاىلع

 مويلاو هربوالا فرشيس يلاعلا بانجلا ناب متداعس رابخا قبس»

 راظنلا ساهم سيئر اشابلا واتاود هند سين نا ةينسلا ةدارالا تضتقا

 «يلاءلاقظنلا هب ردص اك كاذب مص داع يدنفا ليعمسا رابخا يب .ثب اذهىلعو

 شالا با:هلا نع ةباينلا مركالا ريزولا ةلود لعفلاب فرش دقو

 نوصل حرف يدنفا روت دا عرابلا ةراداب ن نوصختملا ذخاو يويدخلا

 نسلا تقلطاو بولقلا عما## تذخا ةيعقاو ق'اقح روص ين تالادخلا

 كالذل ناك اع لست الو صيخشنل | ةًايه ىلع ءانألاو فاوملا ركشب روضحلا

 اماع الوعث لض افالا فيل رورسلا لمش دقف ءاورااو ةجببلا نم اهتايل رظنملا
 نكاما محد 5 #7 0 ًايلاخ مدق فقوم كانه نكي مل هنا ىتح

 رهدلا نساحم نه ةليل تناك اهناف ةلمجلابو هيلا اواصي ف اهتميق فعضب
 ةندالا تا.همحلا ةدعاسأ أإظ5 دقف اباذ داما مايالا تائيس مفدت يتلا



 د 7 و

 راطقالا بن اجع 2 راطوالا ةيابن

 ةرايعلا ةسالس م ىوأذ عب :دئاقلا 3 محملا راغص بايك ود

 يلوراب-اج يدنفا يسكلا هيدنلا باشلا ةرضح ببرعت نم بيكرتلا ةلازجو

 اهي ماق يتلا عب رالا لحرلا ةصالخ نع ةرابعوهو لاغشالا ناويدب سدنبلا
 ذم ةبيمعلا هنا. يح ةمح عم يلا هع راسأا رايشل مايا ةمقي رفا فوج يف

 اء أم رغو دالمأأ قرش ىف تم 2و هتربش تغ نا ىلا الخ اسنا اريقف ناك

 وأىربك مفا :م ةدعب يفارغجلا مناءلا ىلع تداعىتلا ةلياجلا دئاوفلا نمهفشتكا

 ًايظع الضن هافكل ديعسلا لينا عبنمو وغنكلا رهن فاشتكاالا اهنم نكي م

 ةدّاف نم رطس اهيف'لذي ملةفرعص نرتسووب را يف باتكلا اذهو ا

 ةياوكلاسئا رغأا ىلع عالطالا ي يبد "رم ضنا سنف ةيرصم شورف ةثالث هنو

 فتاولا ينفيوهو سو مخ ةججودزم ةمفنلا نيككىتح هيلع لوصمل وفاتي نا
 بلطي وهو :بابلا اذه يف تعضو تل ةلوطملا تاحايسلا بتكك نمريثك نع هيلع
 اذه فاّواو ٠ ةيةيفوتلاةسردملاب يلورا.ساج يدنفا ردنكسا هيحاص ق.ءةشْنم

 ةروص هيف ةعيدبأ اهلا عا نمويرظنا !مسرلاب هنع ريعملا ريوصتلاب ةمات ةفرعم باتكلا

 اهترايزموياهب ديعسل باك الحا ساعة ردماهادهايويدخلا ىلاعلا بانج

 م ارعئاص يف تثعبابيأا ناسوت“ا ةرظنب تم رح ناعما ايعلاةر فهلا تععلطاو

 حان اوزوفل اهل نك ورمي ف نسح ظحو ديعس علاطب هترشبو طاشنلا

 لفع مظع ةاثر
ً( 

 دحا لب اينما ةيريدم نا.عا نيع ةافوب فرشلا مغ دحما ”ىزر

 ايس ل تسل يل تس
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 اغو ًائزح سوفنلا تالتماف يعبرشلا اشاب نسح موحرملا نيب رصملا دارفا
 مر> دقو 11 عاسمو ةرورإ٠ لاعا يف ةبيطأا هتارح ىفق مظع ىلع

 فاقوالا ةراظن هتهدخ رخاو صالخاو قدس ةمدخ ةءرصملا ةموكحلا

 تدبش ن“ وهو ةيماسلا ةرازولا يف ةيلاعلا تاراظنا نم تناك مابا ةيموملا

 وا هدجم نيشي ءيش هيلا سني مو رصبثلا نسحو كاردالا ةوقب ماع م

 لاما عمج سصاخملا نم مرظدح نيذلا نم ريثك دج هب سندني ام هفرش 3

 ٠١*١٠ ةنس ناضمر ١6 دحالا موي ىلاعت هللا همحر يفوت نايطالا ريثكتو

 يركلا هتيب ىلع تائم سانلا دفو ىتح هريخ رشتنا امو طولاس هدلبب

 فصاو كب نيسح لماكلا لضافلا ةرضح ىنتءاز نوصحيال قاخ ممهعجاف

 ركاسعلاب همامأ ىشملاب زكرملا سيلوب نواعم يلاهرما ردصاف هدهشمب امثملا ريدم

 انالعا ةيلخادلا ىلا فارغاتلاب رمالا ضرع 5 ةزانجلا ماظن ىلع ةظفاحلاو
 شتفم ىععر كب د. ماحلا ةرضح متهأو داليلا ءاظع لدم مدظع توع

 ةبريدملا تاواكبو كرما يمدذشس# ميمجو نيروم 1 د دنع دو هدا

 ا ناك هنا الا رامتعالا نم 54 أم نسحا ىلع نأ 4 دهشملا بيتراب

 ةالصلا دعيو ىريك ةلزنم تاق لك ىف هل لياج لجر ىلع ميظع نزح

 بارتلاب هيي#مو هلها نيبو ةئيب ليحو تامحرلاب روطمملا هثدج لخدا هيلع

 الليجا كذ هل كرت نم تاماموىع

 ناوضرا!و ةرفغملاب هرمغو هيج ميسف ىلاعت هللا هنكسا الامر ب

 ءأذت ليو نكريفهتببل او ماركلا |١هلا ونا يزعذف

 ليجلا لدب ليما 731 صار# س تلاط ل دب تلاطا 7/65 ص١ ؟ سس طخ ميحصل

 2 مدن هلادع دا



 كيس

 اتم
 ىلوالا ةنسلا نم نويالذلاو سماخما +زجا
 ١1١5 هسهدومرب 18 ٠١*01 ةنس لاوش م ءاثالثلا موي

 ١ 8و7“ هئس ليربا 4 قفاوملا

 رطفلا ديع ين هربمأ ةيئورب رطقلا لهأ فرشت
 أامروصت نأ هنكمال رظفلا ديع موي ةرماعلا نيدباع ةحاس ري م نم

 ةباغ ٠ ممم نك ءار اهف ٠ رورسلاو ةثمااو لالجلاو ةهبالا نم هيلع تناك

 امنايعاو اهؤاماعو اهواظعو رصم ءارما اهباب ىلع دفو هل لاقي نا هءعسل ام

 2 نم ةّكلمو ةيركسع تاوذو راظنو تاسنرب نه اهابينو اهراخو

 ن٠ نويناحرلا ءاسورلاو يناجالا نايعاو لودلا لصانق ميبحصي تارادالا

 لطبلا دنسلا ديلا دب ماب عومجلا فرشتول سرادملا ةذمالتو فنص لك

 ىلاعت هللا هديا ينانلا اداب سابع انيذنفا ظءملاويدخلاو رغما ريمالا مادقملا

 هلافا ليمجو هتافص نسا نع رايخالاالا ال ثيدح ال ةمال ادضع هماداو

 0 ااو دي أنلاو لحلب ةميزغأ ١ هتاذل ءاعدلا الا ا لغش الو هقالخا نسحو

 نيئطوةسملاو نيينطولاو رغاصالاو رباكألا بوأق ه:رعم تنكس دقزيزعتلاو

 بالاك و هتمتواعب نادتسل فيسلاكو هراكفاروثب ءاضتسإ سمس [5 معاق



 كا و

 هيلا ءاهتنالاب ركتفل يذلا ريمالا وهو هلغف ضيفب دلا سرغ تننتسي

 ددعلا رفكلا عومجلا اذه نم درف لك ىلخح دقو هيلع تامملا ين ددّعإو

 رولا راقولاب ةرامالا نازو ةبيه سوفنلا ءالم يذلا مالا اذه ةيأورب

 يرصأملا دنحلا هضارعتسا | .[هيفلا ةحاسلا هذه هب تنبت بف ندع

 ف 0 نسحو ةجمب ييرغلا رظنملا اذهل ناكف روصنملا ديرما ينامثعلا علا

 يلاهالاو دنجلا باجا١اشي قوج زم دفا ٠ ءاعدلاب يدونا| هنا ىتح سوفنلا

 ال ملا ناف ةل.جلاب و ةفرع يف جاهلا ميجضك ميجض تاومالا هذهل ناكف
 دقلو اذهك ءامابالا مايفالا ىلا مويلا كلذ لع برقي ام رطسإ نا هك

 لضفا نيئنهلا ةمدقم يفو ينابتاا دئاصق ةءيفثلا ةيويدخلا ةرضحلل تمدفل

 ىلع زيسلا ذ ذاتسالا لضافلا ةمهرهاظملا يوذ ىلعاو ءارعشلا غلباو ءالضفلا

 ف.شتو راظنالا اهب متت اهجردب دئارجلا ىلت ءارغ ةديصق مدقف يخيللا

 نسسادلاب ةلهالا ةحاسلا هذه ين كيربتاا بجاو ءادا دعب و عامسالا اهقئاقرب

 ةدلاوأا ةمازغلاو ةوصعلا تاذ باب يف ةئنبتلا ببجاو ءادال سانلا فرصنا

 ةفوظعلاو ةحامسلاو ةلودلا باعصا باوب| ىلاث ةيئاب رلا ةيانعلاب ةظوحللا ةئوصملا

 ع مالعالا ءاملعلاو ماظعلا *ارمالاو ماخقلا راظنلاو ماركلا تامنربلا ةداعسلاو
 قالخالا مراكب نإث دهش* نيرورسم نوحرف م ايف ةرايزلا نرلدا.ت اوذخأ

 بورحلا ربمالا اذه ىلع هداعاو رورسو ءانه ديع ىلاعت هللا هلعج ةيسابعلا

 ةلياجلا ةيثيللا ةديصقلا صن اذهو ٠ دب أتو رصنو ريخ ل كب ةيمالسالا ةمالاو
 هللا هظفح لاق



 دي ا ١

 د ينابتلا دي الق

 6 يناثلا رصم سابع وعسل 6

 لاهت يوبدخلا هبزوف ديع
 550 5ك١ ال و* مع

 ادوم رظاونأأ شهدت ةحاس

 لامح الول 0 تردص

 هأوذ ر اهب ىأر ار لح

 انامح لع و هلل عراب

 4 أم راشدزا تل“ 18 ارأو

 رحك ىك]كذراد أمزلاو دأد ءكيمس

 رادم يف هرهس سأنلا يفر

 فكريعي ةيلدحي رصعلا ةساس

 هال ميظعلا

 با.ث دانا ١٠سبشلا يرد له

 يب احي لوبذلا ين جودلا لهو

 اذبف قورفلا دهاش مرت نا

 تلان رصم هب يذلا يوبدَلا
 ًاذلذو اناغ نادل اراوسأا وذ

 ىار ام اذاو

 لمجب رافملا هب مام 3

 ١“ ١ 1 ةئس

 لاذت ادب ةزع يىذ لك

 5 بيرا أمفصو ىرد ف

 لضفا مت لضأو سأل ١١ ازكو

 لوطتو ًاعنم لهل هوفص

 5 هةنم هراغ رهدلا ىري ا

 لذحم لك يف راخفلاب رخ

 لوب ذأ ه راسب راد وهو

 لثما وهو أهم هسفن ىأر لو

 لزنت وا الع اذا ا باط

 لب:م ةبيبشلبو يواسي نم
 لدبت راثلا نصغلا رضا

 لحبملا م زملا انسادع لل

 لوم ال هييعل شيع وذص

 لترملا ءأنئلاو محلا ربظم

 لعفيو لوقي امراص ًالاع



 دي 1 + و“

 لاك توعن نر
 يلاءلا نباو نامزلا ميظع اب
 وحرب ءاح امأثم ديعلا اذ نا

 هدارم هلناف

 4 هن هغاص

 أه ملعو

 نامو ءايسلا ىلا قار وهف

 يرطيو ةالصلاو موصلا طبغي

 دعسب سابو اركاش ادغو
 أنمحر 8 اذا هلغه الو

 الح عماسملا ردلا لمن

 انايع اندبش يذلا لوقنو

 انرفظ انا نوءماسلا ىري ىق

 نيف سارع شيعي وداثبو

 قدصب ءالولا اوصلخا ماك

 ءافص نسح هلالا نولاس

 رهأو هناو مدو دسو دعساو قباف

 ىروصف تنانأ 4ةحلم نابقأو

 لدعتو ىوتسأو اس انك

9 : 
 لن ان مهالع ىلالا لياسو

 لبق باما و 4ف رست ندع

 لضفت نم لولا فرش

 لاذما كادن نم لان يذلأب
 لدعست لو هبأوت وت 26

 لادت أبمثو ىصم لع لك

 لودملا كماع ا دال

 لمجا ردا نم اءالا ليلجو
 لسلسم تددح نم هأ نورس 58

 لمّوملا أكل 9 الملا هأثم

 لوألا قيفوت لياس نت ريخ

 لائعسلا قوق :أفولاب اولدعاو

 لدبت ال ةلودو ءانب كي

 لبتا كدعسف مزتءاو متحاو

 لكا ردقلاف لاكلا غواب نع

 اتا 5
 005 8 ا ةرتلكا دار مرت أم |ريثك

 اندنع هلئأقم او

 اياهانأ هذال شا وشل ينيدلا ب

 اناباتو ناماسملا لاح أنأم َ 3 مع اأهأا | امدهمل يي 41 ينوب ل اوال اي ورتو
 ااا سا ااا ااا ااا ااا ]1 1 0101010101ز1ز1ز1 1ذ 1 12ذ اا | 11| 1 1 اتت ذا

 "وا سو جا

ّ 



 غم ع

 انيأر مهريصنت يف مهرإغ ىعس نيبو مهربغ نيد مهضرعت مدعو منو كس نإ

 اسمن معسن مل ا أذ ةلاءابل' ىوعدلا هذهب راكقالا ربحي و لقاء! لهذي اًرما

 مالسالا نيد رشنات دقع ةيءمج نا الو مالسالل اراها ةوعدل ابوروا لخد

 نم ىراصنلا جارخا ةينيك يف ةركاذهل اوعمتجا أسانا ناالو ىراصتلا ني

 ووذ اع لوقي كلذ مثمو انوروأ ن م هلك اذه مهسنو ىرنأ :: أو ميد

 ةمئار ال يصعتلا اذه نا 5 هللاو ًاينيد ًايسعت نومصعتم اننا ةكمملا عماطملا

 دي اعأو ايوروا لاجر نيب الا دحوي ال هناو ةيمالسالا ةمالا دالب ميمج يف هل

 ةماعلا ةأرودلا ة 4ء هج يرق 0 5 0 أننا لوقن ناهردلاب ىوعدلا هله

 ١8١6 ةنم ةيممطلا هذه تست ٠ هج رت أم1855؟ ةنس نع ةيزيلكنالا

 هلاجا٠٠ نالا ىلا تفرص دقو اهلك ادا ىف هللا ةماك رشن دصصقب

 | .٠ .6 0١< د و أهنز ذم نم تورصو اهرشنو ةسدقملا تكلا عبطو ةرهحرأا يف

 اهي بتكت مل ةريثك تافل ابنمو ةغل ةئائلثب ليجنالا تمجرتو ًابيرفأ .

 ميلقأ قبب 5 و ة 4ينارصخأ نأ ٠اماع ل ةهوحلا - لع أس للفو ٠ ٠ كلذ لدف تن 0

 الاع ذاذا ىلع ردعتقل ف ةيعوجلا هله ند 5 7 هذ لصحو هلا ا

 ماعلا 9 1 مع ف ايلاع أل تريم لس أابوروا ن 3 ابتاكمو امك 37

 هنا م ٠ ايلا ةباتكلاو م5 6 رشاب أب وروأ لك م ةدعاسملا باطت شو

 لك با:؟ فالا ةتس هدحو ةردناب دوجوملا ىمومعلا اهئزذم نم فرصي

 درفسكاو ةردنوأ يف عباط.م الر اب وروا نم اهريغو ةردنو يفىرخ |نزاذمم اهو مود

 ديردمو ةمورو أنفو انولوكو نياربو مادركسمأو لسكوربو سب رابو عيراكو

 ساردمويا.هوب وتورب و لو.هالساوجروبسرطب تاسو نجا,:ب وكونوبسأو ا

 151019: 1019700 طة. اا برنو جساس تسب ا جواإوو سس يس جامو بام ب لا سسوس بص صاج بس جسم ار ايوب سجايا سو بسبب هطول وم



 دك 1 4

 1 مزلم هأ ىرخا ةريثك تاه>و هن سو نواتاك وو ياءئاشو اتوكلكو

 نيدل ضرعتلا نع نيديعبلا مهروغ عم نيلداسالا لمع اذه لف

 اذه عم الر لهو هريغ وو مهيد يمت ين نءدجلا لمع اذه ما ريغلا

 مدعو هلك اذه نع مهدعب عم نوماسملاو نيبصعتم ريغ بيرغلا داهتجالا

 ناتبم اذه كنا نوبصع## مو ١: لاي هذهك مريع ءمح دووحو

 اذهو ابنيدرشنا ىمست ةما لك 1 لوقي قفانم وأ لفغم ينأكو ٠ ميظع

 تمادام بصعتلل بسنتالو ةيعمجلا باعت الفريغلا نيدل ال مهنيدل دابتجا

 اكرم "الصف هل رث دن ران نم ماد ىلا هماملا لجالف اهريغ 0 ضرعءتن ال

 مالسالا هامس يذلا 1885 ةئس نذيال يف عورطملا يف ااالا يروه انحوي

 .نم سوسقلا هضرع لاوس ىلع ءانب فلا باتكو هو هيعبات ىف هرِثأتو
 بهذلا نم اناشين اوهئصو هنع باوجلا اوباطو سانلا ىلع (رجاه) ةيمج

 صنو ىيسملا نيدلا نع عافدلا تسسسأت ةيمدجلا هذهو باوولا نسحي نا
 لاّكسلا

 ةيئارصنلا مالا تابجاو يه امو هيعبات ىلع يمالسالا نيدلا ريث أت وه ام

 هيمباتو نيدلا اذه دض
 ةعفن ىلع هباثك عبطو ناشي اا زرحا اذه هباتك انحوي سنك اهلف

 صخأأب هيج أه هنمرشع تلاثلا لصفلا يف لاف لفاح باتك وهو ةيعمجلا

 ةايح يف هل ريثأت ال هناو عيحص ريغ نيد يمالمالا نيدلا نا ثيح -
 نا انمزاي زئنيف هحالصا ليحتسيو مولعلا يف ممدقل ىلعالو ةينيدلا هيعبات

 ةبوعص رهظأ مث ٠ لصحي فيكو نكمم كلذ لهو هلعم ينارصنلا نيدلا عضن



 جأتحي انمزم 2 ره ضيرم مسج موبشو نيهاسملا ريصنت ةجحلاعم ف ةءك

 لب ريسلا اذهل نيعرتفملا كن ش نحن ٠ لقو ةليوط نامزا يف يتد تاجالعل

 لواو قماثلا نرقلا نم تادتبا ىءالسالا نيدلا دض ةيباتكلا بورحلا

 مم يقرشلا ةلداجم ٠ هباتك ىبس دقو يتشمدلا انحوب نم يه انتءاج ةباذك
 هريس ىلع رأس اراك قيرطب هراك وبا سردو.: هذهل) نا مم ٠ يىنارصنلا

 بوسنملا يدنكلا باك نم كاإذك دئاف لصع و ةداف دقي ل هلو

 دنع نم هوهضو بوزكم باتك وه ) نومألا ةسع ناك ينارصن يلب رع

 اد ع رات يا يف هلر هدا ملاعال ًايورت يدنكلا هوبسنو موسفل

 «لم ءاهملاو ةكوشلا ىوق نيدلا هيف ناك يذلا رصعلا ف ناك نومأملاو

 باتكلا اذه ةباتك و ليف ا يدنك مالسا لصحولف دلب لك يفو هساوت

 ريكا هك ذل ةدمار دو>و مدعف مهراغو ني>روملا نم ءاهملا ضعب هيلع هين

 يف ةزغ قيرظب سانوع“ دهتحا رشع يداحلا نرةلا فو ( هئارتفا ىلع ليلد

 يناثااو رشع يداحلا نينرقلا ىفو مويلع طخحلاو ةباتكلاب نيماسملا ةلداح

 مالسالا دض سررأ» ةاك نتندلر سرلألا - ءاماعلا نم ريك نك رشع

 ناطلساا نم بلط طايمد راصح مايا سوكسيسنرف سيدقلاو ٠ ةدئاف نودب
 ىذلاف نيماسأا ءاملع دحا عم ر انلا لخدي نا ىاطو رصنتي نا لم كلا

 ناف رانلا لخدا ينا لاق دوجوملا ملاءلا ضري. ملاأو "الط هنيد نوكي قرا

 هيبش مالك اذه) لبقي مل لماكلا نكاو كتيعرو تنارصنتل ينف اقرت م

 ريغ نمرانلا هدحأ لو>د نكمي ناكو | ذا هنم ذوخ 7 نادل وا نايذملا

 ىربكلا ةيالا هذبب ملاءلا اوفاطل !مقرحو اهرح هيقث ةدابب ًاياطم نوكي نا



 ا را اب ا بيير تيس بووك راي. باووجم ا فييوي بج بسب عجبي باز يس سطح متسلسل ده بيج دب اتجج/!:باجاجل جبرا نورت براري حس دع حس

 ا
 اهاوعد 2 نو أرمي ال منكلو 4+وتخ 1ع ازاهرب شد د مى ىلا م

 ريصنتل ةريغك | روما بر>سيدقأا اذهو ( لاحلا يف يعدملا بز ا

 كاذ ٍق نوع ل هملعب ا ن*هو نير اوووف: نم ؛دقلا نا - 0

 ف م7 4... ) لوو اسما ١ ةيدلا تايعمجلا ندم ع اوححتي و

 درفسك أو 5 سراب يف سرادم هل 3 تررقو ١١١١ ه:سأنيف

 |١ 6م ها قو مم نيرش اا جارخال ةارش | تاغالا , لعتأ ضكادبب

 ُعرصنتي نا اهئاطاس نم يلطو ةرهاقلا يف دهم | ىلا يدار لخد

 لو دتراف انيدح لاو اينارصتأ ناك لجر يف ترثا ةدزدش ةبطخ بطخ

 ةريذك ب تك تربظو يلة لاداهجلا رس اةريخالا لايجالا يف و٠كلذ ريغ اي دفت

 ىدأ لقت 0 | * أف اهدادعوحأ موزأ الو مالسالا دص اسر ءأأو قرشا ىراصن ن .م

 هنأف ناترام ىراه مر ينارصنلا نء ,دزإ ءاعدلل رش 1 قاخ رفاس لوقو ٠ ةلنأف

 - نم م لاب ةنيدم يف تست يلا ةعم1لاو - وم هراصنتل معلا دال رفاس

 اهداعبأب ١ م1 ا رصيقلا رمأ ردصف نك لا رصتتا ترفاسو ةاردنسل عدس

 يف تسسسأت ةيعمج ىلع لكت مث ٠ اراها سكرشلا لقب نا ةيشخ مهدالب نع
 يللا صو نيفسما نيرشبملا ةيدمح» ناوئنع تدك 1871 ةئس ةرالكنا

 ِنَع ةدراولا رامخالاو هراغو داب ناهاسملا راصنلت أا,متوحوو أبتوو تأه>

 لهح نأ لوقت يايمودنو سارد.هو هنكلكار احا ناو هةوااوزم ةعمخلا هزه

 ابمف لاق 5 هزأف ىلعسو || ةءدع : ىلا دالملا راخا ْ أ ل ميسملا ٠ نم "اينارد 7 للا

 ارشنم راص لقو نيدلا ريح هيما ددأو ميو رشا نيه .سملا نكد اريغك نأ

 مك 9 هيو سيب ل م
 يسم 0



 م فرصلا ىلع ءاينغالا رسل نيهاسأا ضعب رصنت نوه.شيل مينا هل

 لم ىلا كك الو هند داع م ١ توه راد هنأ لوعدل يذلا اله لهادي

 راع نيدل ذوعب ناك ف ا ةونيدلا ط0 هل ربظ و لعب هلا رصش ف اذه

 أو ردع و هتعمل صعب لا نود.صت ال 3 ةد.ة1او نومك 5 هد

 ىلع كت مث همالك يف يف ايس اك ةسمخ وا هيتاعم ةعبرا نمرثك | روصنت ىلع

 دالمأا ْى دحأو راصضخا رد ) لاَقذ ع ىتتاجالل ةامأ ّ يأ دالملا

 دهن ةينيدلا تايعمملا نأ اذهب ريشي ) مالسالل ةيسايسلا ةَوَقلا ابيف ىنلا

 دحأو ( «ةأرخعأ ام نم ةمندجأ ةطاس تى ريداقملا هثءقوأ ند راض 8

 يلا لاؤو 18078 ةاس يف س5 |ريثك نيملسأا نيب ماقا يذلا نيرشمملا

 يلا و نيماسملا هب ينارصخأا ن ,دلا راغفا ههه ةقر ءأ يدوح اذ

 يف رصنت هنأ ةيقيقحلا رابخالا نم ىنلصو يذلاف ةهج لك نم تاقيقحت

 أره ( لاص م كلذ ريغو هين دان س دقأ ا قو ناتثار عم شو هير الأ لوء.مالسا

 مف نادر وأ لحر رصضطلا مإ>رفو نوماسملا راصملا مهئانتعا ا ىلع 4

 اهدحا دأع دقو رعد َْف لوادو اظنط يف هوتعم رضا أربعات ن ذل نأ و لأ

 لره أى أو سدا ١ ىف اورصنت ن .. -" انني اذاو نونك لا نم هئأافش دنع هنبدل

 ااةساورولا م أملذ فزرأا ىاطأ أو هللنأ نيذدل أ مورلا ل مها دجو

 نساسملا لماعت , ل ىكجشد هي هلأ 0 هك اذه نخف ) مونيدل أوداع ادوقن

 ىرت سس 2 اه ى ١ ةيمالا نافذ ىرد ا هم 57 ن + مل لد اج ل نييتثولا ا ماهق

 لع هد ىد هل ىزلا ينو 000 لءاعت نأ يدا ال سانا ىلع يم هنأ

 ىلع ةهصرع نفذ كرما نيوةثولا ءاوهص ىلع ليختالا صرعو ١ يوذ سانا

 ف



 د رع

 يف اهنمستن و نايدالا ةفاك يلاغويس مىنيد نا نوعدي مناف كش الب نيم

 ضيرعت كاذب ديري ) 0 اء لبيهثالا ضرع لوتس ةوقو ةأيح مل ثماد

 أهأ رصخعلا 1 د ميا لبسيل نيماسملا ىلع باغتلا ىلع ابوروا لود

 ؛ى- اهمقوا يتلا دالبلا ضعب يف ىل.داح وه !؟ يسردملا ميلعتلاب وأ ةوقلاب

 ابيذ ىقب ضرالا ن نم ةعطق لك ناف ةلءجلابو ( يناجالا دب تي تغبلا

 ا. عادلا ناذ أ ثش ديفي ال ليجتالاب ابي ريشيتلا ناف ةيسايس ماا هلل

 5 ةلودأا نمرما ردصدتا رهأ رش لع لثقلا 9 و مر هل بذهلاو

 !- ام دنع بناجالا بارطضارظنا )فني مهنكاو نيرصنتملا لئقمدعب |

 ةسشك وا ريد ىف هنو ربقلاب ةم كلل نه هذخاو هيلع ميضعتو مر دحاو

 61 .صعت ردق فرعت قح ريغب نوماسملا ىلع ء مهضاركعا يف ل“ ءأت غ دوعب ىتح

 ميناظاس ةاملس تعتنودلسملاماد املاحلا ةبوعصب ميياعنوةفني نم هراذتعاو

 مك ءارمأو مو م بح ىلع موب وأ اوطبرل هردق ءالكلا اذه نوهاسملاردق وأو

 فمس نافذ مو رمأو مناط س ةطاس ردغب فارتعالا مدع ىلع مانع اودقعو

 شحوتلا منهو راعثسالا ىوعدو ن.دلارشنا الا درج ١ ةيتناتساوربلا ةسايسلا

 ةريثكلا ةنيدلا تايعمهلاو سوسقلا لاعا امذكت ة ؛ روص ىوعءد ةيوعشلاو

 لاقو٠ اياك 3 : *أمءأعأأ فقوت رمالا اذه طيفنت نويويسملا دارا الو ( ددعلا

 را هسا ىشلكم اءانالا ةلفةمااكةينايثعلا ةلودلا با وافارقذملا رقما

 سأان5 ريوذت.يف 6 .ةناكيرهالا نورشبملا لعج كلذلو ليخالاب نيماسملل

 را ةيعمج اما ٠ لوضانالاو رصمو انوروا ةكرت يف ةيقرشلا ةيئارصنلا

 (مدئاف مدعل ريمزاو لوبمالساو رصم يف اهلادم لافتا تررق اهناف ةيزيلجنالا



 د6 15 و4

 تايعمج مل قبب ل زياونالا نا آل ةيزيلجا ثايعمج ةدع نم ةيعمج ه)
<« 

 :اذدأا ةيزيلجنا ةلاقلا هذه اهريرتتب ةردصملا ةيعمجلا ناف تاهجلا هذب
 ىلا اناصو ماتلأ قيقحتلاو قيئدلا ثا دعبو (رقملاو سوسقلاو ات

 ةلك راثتناف ةناثعلا ةلودلا يف اذكه لاحلا ما : داود ىو ةب | ةري

 نم دعي نيمسملا نم 55207 و ةينارصنلا تتكلا عيذوأو د رلاب هللا

 نيب ماذا يذلا سرتلو سنيسقلا سما نيرشبملا دا نا 2 تال سما

 ةريثكلا تابوعصلا سبسب اهاسم دمعا نا فاذا ىنا لاق هدم نيماسملا
 سئانكلا يف دجوت نيماسملا ديممتل ىرخا ةبفع كاند مث :انماما ةدوجوملا

 بس قرشأا ىراصت قاب و رصم طا.ؤانا شو نيوسأا نوب ى ىلا ةيقرشلا

 نم مههدنع ىثب امو طاطخنالا ةدهو تيس اوعقو ابوروا س انك نع هلع

 منالخاو م هرتاوعو ,هراكفا اها رهارظلا ضع ريغ ةينارصنلا ةنايدلا

 الد نراك مدئاوعو نوما قالخا ىلا لي !هناف ةينيدلا م.ةاساسحاو

 للك منت ةلاحلا هذ, ةيفرشلا ةينارصنلا ةلاح نا مولمملا نءو ىراصنلا ىلا

 ةرشاعم ىري ثمح دحلا ن ءجراخلا بصعتلا اذه لد ان )رصنت ن : نأ سم

 مدع ىربو نءدل' يف اني بصعت الب نيهس#لا قرشاا ىراصنو طايقالا

 ًايمالسا ادلب نواخدي ال مهنا مم مهنيد يف آصقن اب وروا بصعتك مهبصعت

 ام داسفا الا نوديري امو نيماسملا بصعت نم نييديسملا ةحار ةلعب الا ةوقلاب

 نيييسملا ةلاح نيب لباقي نم - ةلماءملاو ةبحملا ةلدابمو ةفاألا نء منع

 اودادزا امك هاري هناذ هدعب م.تلاح نيبو نيبصعتملا مةلعت لبق نييقرشلا

 تا 2 لك اهك مرعم ايناك نيذلا نيمأسألا نم مهروشأ داز نيمصعتل ا ند د
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 مديعىلءنيقال اهنا وحاو نيماسملا مما نع دعب نييصعتملا قلعتاىرن اذأو

 نم هاري اع ارارتغا هنوبحيامالا سحب الو موسأأ ينالا سلمي الو ميدقلا

 عم انماكت ولو ( مهضارغا ماهس هيلا نومري ًافدعالا هوذختا اموهبم رهاظتلا

 مويناف نسحا ايوررا يف نيدلا ةلاح نرا م انررظاو ناداسملا ءالقع

 روصلا ةدايعب م سئانكلا نوب لصاحلا لادجلاو قاقشلاب انياع نوضرتع

 مع موصعم ابايلا .ثراب لوقلا» نورذحا ع تد وزجلا ع كيلوئاكلا دنع

 مهراغو نييك اراشالا نم عقب ا ة.عاتحالا ةئيحاب ةلغم رومأ ثودح

 ينأا اهروماو !بوروا تاطقس نوماعي اورام نرالا مهناو ًاصوصخ

 دالب ىلا نيلحترملا نم نيريثك سانا ىلع ةيلوئسملا هجون نحنو ٠ فاؤت ال

 غي ةعيظنلا قباوسلا بابرا نم مهاندجو مييف انثجب اذا انناف مالسالا

 اذملو ماب نم ميلك ىراصنلا نا نونظي نويقرشلا هاري امدنعف ! وروا

 ملدصقم الو ةمقللا فلخ ةلاحرلا نم مهناف امين قرشلا ىف مربثات ناك

 دحاركني الو ىنغلا ىلا مهلصوت ةقيرط لك نوابقيو ةيداما بساكلا ريغ
 .ةيداملا بساكمما الا ملل دصقم ال مهنا اوبذهتو اوبرت نيذلا تح مهنم
 اننا لب انم لضفا وسيل ىراصتلا ترا اولوقي نا نيماسملا بجوت مهتلاش

  لقرشثلا ىلع سوسقلا طخ رظنا ) هريس كوس نه هنوري | مهنم نسحا
 ناو قباوسأالهانم عاعر م. هيفنيميقملان ويب روالا أومرش ي>هب لحن هو

 مظعم ناعم ةينيد لاح ءوسايف مهناو ةب وةعلا نم رارف وه امنا قرشلا ىلا ملاهترا

 اهب لاغتشالا منتي ال يملا ةراجتلا قرشلا اولخد امنا نيل#تراا نييبوروالا

 مكحستو ةينيدلا رئامشلا رارظاو سانكلا *انب يف اورصقي موا, وروأ يف



 دي

 موتسك أهمو نوه سملا ريصنت يناوءسي مون سودسفلا ءادع ميغ أءاو م12 كد

 ف موحد 4.١ لد اوذخا نهدو هموق مذ ن 7 كل 21 اذو همز أم سف

 وذ عسسل“ لهو . 4ف سس ىزلا سشح>وتلاب مهأ صر مد 5 أمناللا دا

 5 ىراصنلا مالسأ ف مجم م دعت ن«دلا صقش مودر وأ 5 ت5

 ( ةرحعل كاذ ف نأ . نيماسملا رخص ند ره دعاة بتسمم نمإ هموذ اده رم

 ميهنتل | ىلا ن ارقلا جايت>اب نوقرامد نيذلا ى> ن.هسملا نا لعب أه ندو

 ةنايدلا توبيال ءايشأ ضعب ريغل | دوجوم ممثوسر نأ5 وا نولوةيو

 نم ناف ميقننلل جاعمج نارقلا نا لوي ضرالا يف إسم دجوي ال هناف هيلع

 0 تأ رثفملا هله نورافد متلك ذوفنأ امناو امام 0 كالذ لودي

 ابعوقوب لقعلا مل ال 5 هياع ىلاعت هللاىلص انين ىلع ةريثك ءايشا نورتفي

 فري تاهرتلا هذهب نوعسي مهنكاو ءالقعلا لقعا نع المضف لفط نم

 سوسفلا ن م هز ووك أم راع أندْلا نه نوفر عب ا كد 5 أن وروأ ءاطظدسا

 مر لوالا اراف برغخأأ ىف هأعو قرشلا ىاع ناد ريك قرف دوو هنأف

 الو روصت الو يي الب ىمعالا دمطقتأاب ذأ يناثا أو موهغلا سا رو روصتأا

 5 سوصأ نمف ظ) هف نأ ع لزرع 2 من 6 م.القع ضرب

 لوقي نم كارشا نم 0 وأف 2 يف موس ةسرع يااا 35

 اذه نع 0 ال ا الواح 0 ةملالا ددعتب لوقلا وهانثماثت
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 اننا م١ كشالب كلذ ىلا يدوي ةسينكلا ميلعت ناف نوروذعم هو ركفلا

 وه لق ن ارقلا لوق لاحلا يف انماما عضو ا هءيبقت يف اندهاج ينك

 1 اوقرخو هلو او دحا اوف هل نكي لو هلو لو دلي( دعت | هللا دحا هلا

 3 ءسا| ىنكتاسي _ٍرل لوإأو نوفصن اع ىلاعتو هاوس بع ريغب تانبو

 0 دعاوقلا نا امي انه نمو ٠  نوبرقملا ةكئالملا الو هلل ادبع نوكي

 ابنا ولر ينارصنلا نيدلا دعاوق نم لوسأ هل ةري>ه لقعلل ةبيرقو ادج ةلبس

 ' يع سك لأ سم روصنن يف انها اذاو ٠ ةصيوغلا راكفالا نع ةديعب

 فقوتاا اذهو ' َن هناف هريغ انم نودي رام 08 اندنع هناف رك دنع بيط

 ليجنالا لاخدا ناكما نم يون كش يف انعقوي نياسلا ن هلصاحلا مب ملا

 ةمزالم ةينارصنلا ةسسنكلا تماد امو ةميدقلا هتقي لب نساني ماا

 نورقلا يف ةينيدلا تاعزا.ذا نم تمتن ىتلا ةيثياغتلا ةيفوكلاب اههلاعت ضرع

 سئانكلا فو ميلاعتلا 008 لازي ال مالسالا ناف ميسملا دهب ىلوالا

 9 مزاي ةينارصنلا لوصالا ناب ديدش ىنطاب روعُس دجوي ةينناتستوربلا

 هيف موي يق أب نا دب الو اًئيشف اعيش دعاوقلا ضعب رييغت يف ذخا دق نآلاو
 يف ليجنالاب ريشبتلا حاجن نكي كاذ ذاو ةديدجلا ميلاعتلاب ةيدقلا ميلاعتلاربقل
 فاك اهنيك لمالا غولب روصتن نا عصناال الذ ىلع ةوالعو مالسالا دالب

 رييغت يف سوسقلا يعسو يملا بصعتلا اذه لما: انفدتم يمالسالا مسجلا

 مب ىراصنلا قثي ف 200100 ا دع ًلوبقم نوبل مهيد دعو

 أايعضو نيردلا نوكيف 5 مهسفنا دلع نم ٠ يسب هينيدلا عاضوالا | اوريع مهوأر راذا

 نيعاسلا ءالوه نونج ىلع انلدت لاوقالا هذه لثمو كلذ مه اسي لهو ايملا ال



 د6 رج دو

 لاوقالا هذه نورشني و سعالتلا اذه منيدب نوبعرلتب رهو نيلسملا ريصنت يف

 عدلا .نرم نييالم باتكلا اذه نم عبط دقن ربك ريغ نم سانلا نيب
 اموق ىري أم دنع ويلا دكب فيك ىردن الو سانلا نيب أباك تعزوو

 ضعب ربيغت ان دارم .كراوبفا م مرذي الو( هنوري ب هنيد رييغت يف نيعراش

 فوك ملو انل هرييغت دارا لب طقف نيملسملا نيب هلاخدال ىلرهغالا قئاقح

 هنأف قرثلل وسم لزيي م نيدلا ناب سخن امد ام ائنأف عيمجلا دنع الوم

 يق.ةحلا يتناتستورإلا نياو طاشنو همبب نإاسملا ىلع ليجنالا ضرع اننكميال

 انكي الو ليلق حاجتلاف كلذكانمد ايف يقرتلل نيدلا جايلحاب سمي ال يذلا
 انسفنا اننال ( نوفسملا هرعاو وا ءالؤه ىلع ةينارصخلا م لاعتلا لاخدا

 ىرتنا انجلاعت طلغسبسرلا انع اوجرخي مل ءالأوهو ميل دل هذهناصقن فرآعأ

 ريصنت يف اهداهتجاو اهنيدرشن يف تايممجلا هس !عو لصفلا اذه اق
 سوسق ةئوشخو نييقرثلا فطانبب قرفلا ىأر امومعلاملاواصوصخ نيملسملا
 اذه اولاقواب روا ةمايق نيمسملا ىلع ت تماقل اذهلئمابا# ؟ [سمستك ولو نييبرغلا

 موغابتا نإ اودأ "و ملص انق اوبححتو يعيسملا نيدلا ضرعتو ةينيدلا برولل ءاعد

 ل ادن نوفق نيما سلا ش> وتو ماءلا نمالا دقف ىوعدب ليحرلاب قرشلا يفن وجا
 اصوصخ نوي رصا ا ىلا ينيدل أسصعتلا ةءسان ن . اهريغو سعت أةلم ءا او الم نرم

 و أمرهم اون .!ىراصتلا نيد رييغتل ارممحا نيملسملا او ١ ار لد اهوءعنييل او

 ىراصنل!نيدنا اولاق وارهريغ نيد يف اونهطوا ةرظانااوةل داما يبس أو ضارعت

 هس تايعمج اودقعوا انحوي لاق اك ىخي نامزاب يحد ريغرمريغنيدوا
 اك مهنيد ىرامعتلا دالوا مياعتأ اودصتو ريرفلاو تيوزملاو د ريلا
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 ًاباوح لاوسلا اذذ نودي المنا هلل" موئانبأو نيماسألا دالب يف ءالؤه عنصي

 همرحي ام انل ليف ىدصض ابوروا راكفا ميهتسنل 3 نورتفم اننا ملو ىوس

 لك انتاماعم نسحب رخت#ن نيب رصملا رشاعم انناف كلذ عمو ٠ نوكسلاو ودملا

 ىنكسلاو لاعالاو فئاظولا مهتمساقمو انينطاوم فاصنابو أندالب نكس نم
 لروطسلار تفل 5 حدقلاو ميش ء ١ نايدالا نم نيدل انضرعت مدعو ةعارزلاو

 مكرتف مالا وقح مىتياعر يو ابوروأ |ممكردا أم ةليضف اوكردا من ًاعيمج

 ايوروا ءاحنا ميمج نم سوسقلا اهتبلس ةليضف هذهو هنيدو نيد يذ لك

 سيسفلا لوق كاذب دبشل عيظفأا ءار.:ءالاو ميهذلا بصقشأا اهناكم تسرغو

 قاكير هآرشبم ةفصب نيماسملا دالب يف ةليوط ةدم ماقا دقو نامه سوريس

 4/5 ريوتك |ىف ةدمتملا اكيرمإ نم نطسوب ةئيدمىف ةيطخ يطخ هناف

 لكو ررنلل ةلام ةميلس مهولق لاجر كرثلا ةموكح يفظوم نا اهيف لاق

 نم تت اهناف كرتلا دالب ىف ة.تاتساوربلا تايلاسرالاب ترضا ٌةداضم

 نوابسملا اما تنام ستوربلل ةداضملا سئانكلا نمو متايعمجو ىراصنلا سوس

 نم معمل مارق ناو ًاصوصخ هنيذ يف دحا هضراعم مدع ىلع اورظف مهناذ

 لكل ةماتلا ةيرحلا هدنع تسسأت اذه ىلع ةانبو باتكلا لهال ضرعتلا
 كناف فوكسوملاو كرتلا نيب اريبك ًاقرف دهن اننا م دوهيللو ةيئارصنلافئاوطلا
 ا 0 يا ةماتلا يرحل ةمجم اهريغو ةينارصنلا فئاوطلا ىرت ةيكرت يف

1 

 بقوع ا 7 5 هناف 0 ةسدنكلا كرتي ايفوكسم ىرت ال فوكسوملا دالب
 كر مرنم دحاو داراو ضرف ول نلسملا رامتلاو نيينثولا نا ىتح باقعلا دش
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 ينارصنلا نيدلا حلاصل هنا ْم ٠ سك ذوثرالا بهذم ىلع نوكي ناو دب ال هنيد
 ابناج منيل أو االخاسانلا نسحا ميخاف انل مهتلماعم نيطسملا لماعن نا مزمي
 يف نيملساا نعرشنت ىتلا بيذاك الا نم قدصلا مالكلا اذه نيف ها

 نب نو انياع بوذكملا يدعتلا لص#ي فيكو اهريغو ةرئاكنا دئارج

 ناكس عم مهفالتئا ريغ هتبعرا ىضريالو مداسلاو ودلا سي ريما يدب

 ةنيه ةمأ سوسب هنوكب رضي وهف اوناد نيد يّأب و اوناك سنج يا نم هدالب

 |ءاهدنع دجوي الو هقح ناسنا لكل فرعتو هياء ,ه أم ىلع ساذلا رشاعت ةنيل

 ةمحرت يني ال لوقي لذغع ينأكو ٠ يذلا بصعتلا اذه نم ابوروا ىف دجوي

 مع ىلوالا ناك هل لوةنف سوفنلا يفرثؤت اهئاف اهرشنو ينكللا هذه لثم

 ىراصنلاو نيماسملا نيب ترشنو تءعبط دقو اما :ركلاناكس نيب اهرشنو اهفيلات

 ةما ناو ًاصوصخ !مئمجرت يف يف روذحم كانه قد لف هريغو سوحماو دورولأو

 اهدئارج ةئسلا ىلع اب وروا يف انع كلذ عيشلو بصعتلاب ا:يهرت تناثتوربلا

 سستلاب نيقرألا نرمرنو ايس مدعو الباع نوحدمتب اندينع اهؤارجاو

 هدوجو تاهجو يصعتلا قئاقل أرابظاف نيماسملاالا نودب رياامو ينبدلا

 نوايطي نأ اعدرو سيذاك الا انيلع نوران نملاماجلا لصفلا اذهرشن انمزتلا

 ةقيرط فلولا تاف دقو ٠ مبا بصعتلل مهتبسنو نييقرشلا مذب مهتنسبلا

 نيم ىلا ءانبا نوماعي ثدح سرادملا يف ةمزتلملا ريرفلاو تب وزجلاو ناكيرمالا

 ابتوالع ديعتملا ةلالا تاماكلا ظفحو مهتاولصب مهنومزلي ورهد اقع: :أدو

 ادحا نا معسل و 1 رغو فرش ن.داسملا دالب يف م.-رادم تددمت دنو

 دفولا ءارذعا دحا نا عم ة 4 :يدلا مدئاوع ار ”ارحا نم مهعنموأ هويسإ مل ضرعت

 ا
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 سماي ىتح لوخذدلا نم عمم ه شوب رطلاب ا.ف.ذ> هلوخد دنع يأءلا يرصملا

 يروه ان>ويو نيالا دالب يف مي.ذلا بصعتلا اذه لثم عمسأ ةطربلا

 ةرتلكنا ىف تس نيماسلل ريشبتلا ةيعمج نا ةمدقلملا هتلاسر يف لوقي

 مالسا ىف ى 59 الم نا ممن لهف هريغو دنحلاب رولا ضاع ١ م51 هئس

 ١غ ايه مهررغ ا رعتم دعو اند ةيعمجلا هذه لمعدعي لهو يزيلكنا

 يدعت نم هياع افوخ اهريغ وا سربق ىلا ذخؤي نربسملا نم هوتعم رصنت اذاو

 ينيدلا هسيئررضمتتا اس نا ينارصن دارا اذاو دحا هل ضرءتيالو نواسملا

 هب ىلإ نا هسيئرل نذاو همالسا بيس نع لئسو ةينامثعلا ةم وكلا ناويد ىف

 لوي. او ةياهملا ةلودلا دالب تي دوجوملا بصعتلا وه اذه لوف ةهرب
 نورتفملا لع اذاو ٠ بيذاكالا ةءاشال نيرج !ءسملا نم مرا تناميستوربلا

 نو هلاحر ريصنت يف ى ماسأأو ياللا نيدلايف نطلب و ادن ؛!ىراصتلا نأ

 مرنوكس ىلع نواب 525 ذ>وب لاق ام ةئس فلا دهع نه يا نمأثلا نرهلا

 لكن يكرا:ىنكسلاو لاعالا يف يوا لاو ةفلالاب ملاعلا ف ئاوط مدمج مهترشأ مو

 دقو ملل اعلا بيذكت نم نواجنم الفا نايدالاو ةدابهلا نم دي ري امو ناسا

 ٠ ةلطارلا ىواعدلل اوةلخ مناك نوعدتري ال مو تدلكو مهوجو تدوسا

 موتةيرط نوريغي ال نولسملا ناف سصعتلا نم مهريغ دنعو مدنع نكي اممو

 ينطو لك ةلماعم هو !,ب ذخالاب ىمالسالا نيدلا ممزلي و !ميلع اولبج يتلا

 يف الو .لريدلا يف - ,افأ ضرعتلا مدعو ىنسحلاب م هدالب يف نطوتسمو

 دقو ميياع ٠٠ هياعو ملام هل نكاسمو مل لمأعم لك دئرملايفالو ثان
 ماعلا ماظنلل ال 0 اك لغم راكفالا ريمه عيرغل نع ءاهلعلا ضرعا
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 دبشي مهئالزنو ميينطو نيبو نيلل“لا نيب ةلدابتم ةنلالا ءاقب ىلع ًاصرحو

 هذبف ىضريو بحي !؛ ابيف منتو ةيمالسالا دالبلا نكس ىعيسم لك كاذب

 برعأ! دالبو قارجلاو ماشلا يفىراصخلا نم ,هريغو رض» يف طابقالا ةئا
 طاتخا يبلا تاراذلاو رئازجلا نم اهريغو دب هركو ةيئيمراو سوتو شكارمو
 يتلاةماعلا هب راب نوع ملك ار ا او !راعتساو انطوت نمل لاب راصنلا اهيف

 عدااضارتءالا ل ئرصمامسالو ةضيرعلايواءدلاةبحاص ابو روايفدجوت ال

 نايدالاو فانصالا ميج عمج يناسنا م.تبم نع ةرابع اهناف نآتوبلاب اهيلع

 رد نوكي اه نسحا ىلع 2 اروصع اباه ىفأ دقو لونلاو تانللاو

 ىراصنو طابقالا انحوي باع دقو نيينطولا نع الضف يناجالا ةلماعم

 ,مدعاتت لءجو مينيد ىلا ةوعدلاو نيماسملا ريصنعل ميضرعت مدعب ابوروا

 ةيناساالا تايحاو الا اواعف أم مهن عم نيهساا نم ىودع يصعتلا نع

 تايعمج بابراو انحويا لوقن نحنش هلثب ليما ةلباقمو ةيندملا مزاولو

 ىلع نايدالا لها ةرشاءمو سأانأا ةظطلاخم ىلع اندوعت دق نييصعتما نيدلا

 نيبصعتملا قالخاب قلختت الو انريس ريغن الف ةنسةئاثلثو فلا نمهبلع ره أم
 5 لك ناف ميظنلا بصعتلا اذه لثم ة.اعلا ةحارلا وفض ردكت الو

 لباق اذاو «نيدلا كيس هاركا ال » ىلاعت هللا لوقب بصعتلا نم عونم
 بصعتم هضراع ناف « نيديلو مكنيد 1 » لقو شو شه هل نيئاذملا

 مدن اذه هل لاقو اهريغو ةيتناتستورإلا تايعمجلا لامعا هل ركذ يبنجا

 اندنع هللاقم ايف
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 اهحالصأو قرطلا

 ةيورخالاوةيوينالا اهدئاوفو قرطلا لصاىللع كلا ىضاملا ددعلا ىف اندعو

 ردك ولو قيرطلا : نءالو نيدلا نم ثسسل ىتلا عدبلا نمابيف 00

 ةمالا يف اهناف ءاوهالاو عدبلا نع اهوهزنو اهواجال اهردق قح قرطلا س

 م ام اهب يدكبو ةلكلا ديحوتو بولقلا فيل تو ةيوصمأعامتجال عاد ِ ظ

 رهالفلاب لمت نم نيبو هرهاظب لم“ نم نيب مظع قرفو بواقلا كركي

 نالاو ٠ ىلاعت هللا ءاش نا رخ ا ددع ىف اذه ىلع مالكلا طسبنسو نطابلاو

 هلاق ام انفرع اذا انناف خايشالا نع تذخأأ يتلا قراعلا ةقيقح ىلع لكت
 هانو همم أي لطابلا نم قا ذ 0 ص . نومدنتلا ان انخايشا

 ىف ةنسلا 4 أادأم قيرطلا لع ريقفلا نادل هنسلاو تاغ 0

 ناو رخدت الو درتالو لاست الن انةيرط ٠ قيرطلا نع لمغ ابنع فرغت
 عرش ١١ دح دنع فقث ناو هل قلخ امل رسيم لكو هلا ديب لكلا نا ققحتت

 أمو لاحلا مريلع برطضا ةءامج هجاهنم قلغا حناو قيرطلا اذه . هادعت الو

 قرف ناقيرف  معبتف دو دودحلا ىوعدلاو مشا اوزواجتف نيئكملا ماقم اوغلب

 قيرطلا نا الأ فرج افش ىلع اهالكو لوجلا هداق قيرفو نافلا نسحب داقنا

 عرشلا ةرئاد زواجتي ال ربظ وا نطب لعفو لوق نم هيفام لك ءاضيب ةجح
 هللاب ثنما لوقل نا قيرطلا ةفدنز عرشلا َبفلاخ ةقيرط لك نا الا
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 الو هللا ىبن اع تثسبالأو هللا ملخع أم تماغعو هللا دودح دلع تفئوو

 ةيفوصلا ما ماما لاقو -لالضلا الا ق حلا دعب سيل ذا ا دبا اذه دعب قيرط

 ديقتلا اذه ائيهذم هنع ىللعت هللا ىضر ديدجلا مساقلا وبا قالطالا ىلع

 نايسنو ناطوالاو ناوخالا رهو ثودحلا نع مدقلا دارفاو ةنملاو باتكلاب

 با:تجاو بوبملا رماوا عابتا ةبحلا يللا ركب وبا لاقو - ناكو نوكي ام

 دهجلا لذب عم لاخلا ناتتكو صالخالاو قدصلا بحي كلذ عمو هيهاوأ

 كلذبف هتمربو هلا لضفي لف هلضفب الا بوبحلل لصوت ال ةدهاج ا يف
 كلل سيل لاقف قيرطلا ىلع ينادهدادغبلا مور لجر لافو -- او>ر فيل

 بلطي قيرالا لاثو ٠ هفوصتملا ثادرتب ل: الف الاو حوراا لذب آلا

 كالسي هسفنب قيرطلا بلطي نم" الاو هللا ىلا لصويو هلل كلل-!و هللاب
 ىلع ينبم قيرطلا اذه يسودن-لا مساقلا وبا لاقو  ةعدبلا لبس اسبب

 دادءا يف هسفن دعي ناك نمأ و هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسرلو هلل ةربقلا
 ىلاهت هللا للص هلوسر ىلءو ىلا هت هللا ىلع ةربغ هل سياو قيرطلا اذه لها

 رءاوالا ةمرح ىلع ةربغاا يه هلوسرلو ىلاعت هل ةريخااو لاجد وهف سو هيلع
 رماوالا ىلع هن”و هدجو هيبال رصتني هوملار نمو كتمت نا ةيوبدلاو ةيحلالا
 نيس | فراعلا لاقو - موطلاخُت الو هو.ذ:حاف عدشبم قفانم وهف ةيعرشلا

 ةمالا عامجار ةنسااو باتكلاب فعكي مل نم يممتلاب ريبشلا يشرقلا ىلع

 نع لجر هلاس دفو يروج ربنا قكابوةعب وبا لافو - لالضلا ىلع وهف
 وبا لاتو - قيرطلا لها نم اذا تناو ركذلا موادو لملا لممثسا قيرطلا

 نطاب الف رهاظلا ةداج نع فرحنا نم يروب اسينلا ىجاجزاا دمحم ورمع

 0 ا ا اما ا ل 1 -ساةسدسلا77#" سلال يسوم“ لكس وج

 ركميسروو محا همم ريب اسحب 2 حس

 . وسو وسوبوجبو ماجي ب يوياح تح بوجوب <. نو وج سسوس ع ٠ ور يح عج سس ع
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 8 ره يدادغيلا صاوخار هد لأاو - حاصلا فاسشلا اندحو اذكه 4

 زرعتلاو مدةنلاو يلاهتأأو ةعقرأ و 1 الا بح حرطو 2 املا ف 1 صلخا

 ةيذاكلا !يواعدلا ند هحاراو تاعافشلا ند هي ا ىلاعتهّلل امو هو نع

 نو او مطسأ ١ نع دعاسلاو تنل | م.بدالا أنه 1 اا يالا

 ةصاخلا ةفر ءلا ةماللد ىلا 00 8 درع لاقو هبح رادق لإ يراود تمعن

 ةعطقلا ةمالعو ركذلا ماودو قاذللو 0 عضاوتلاو ىوعدلا نم درمتل |

 عر ظن اذا ىناطسبلا ديزي وبأ لوو - ةلفغلاو قالا ىلع ىلاعتلاو ىوعدلا

 قس د فك اورظات ىت 5-0 4 أوركفت لف | وكلا يف ريع لدحر نأ

 نواكاب ايإ وز ا؟ قيرطلا لدا نع ا ىاحلا رش لاقو - ةعيرشلا

 ,عزنمث نيحلاصلاو ءايبنالاو ةرخالا قيرط اذهو امنت نوسباب الو اذذلت

 ايادلا بح عطقل ةرخآلا رما يف ةركقلا ٠ نوتفم وهف اذه ِ يف رمالا نا
 لوسرلا ةعبادم هللا بسس هم الع يرصأما نوذلا ود لاقو جاو بهذتو

 الب لمع نم يشمل يراوهلا اد نأ ليو لاثو ل هب رمأ أم لك ىف

 يراصنالا يشل ةىعاط نيدلا رع مامالا ل هو 6 لأب رإمعف ة كأبي ها عب

 ندهو هنيد يف 4.متأف هره اططخح هل دش ال ىلاعت هللا عم رس و8 ىدا َْن

 نمو ةسد نب ران لق ةعبر ثأا 5 ىلل نع 4ه>ر نس كاع ها 5 د أدع ىدا

 يلاعتلا ىلا حت و ة.ةرغلا ىدبو ملظعتلا و ةس . ارلا ىلا نكس هتار

 مطاقلا ليلا ١ 4 6 كا و هيسونب ًاينغتسم هجأر نمو هأباو كاناو 4ع ءمطقنات

 هتبار نمو عودخم هنا [ءاف هتقو ىلا انكاس ةسفن نع مضار هشار نمو

 د ندع 8



 دي رح دك

 لؤعا 4نار " وهو نع نيريدلا يح م ل اطيل اء ردقي الو

 هنأسل طءضو دوهعلا لوو دودحلا ل فقوو 0 َ رأ كنالاو اءاب لذلا

 سافنالا ىلع هسفن سساحو ةيعرشلا دويغلاب هلاعذا دو ةيضرأا ب ادالا

 غلب دق هنا لعان هللا باب ىلع هحرطب صلخاو سانلا نع هباقب ضرعاو

 يحاطبلا ببشالا زاملا روصغخم زيسلا لاقو - الها ند راصو ف رعملا همة

 فرع نم ليلا يباعصلا ىراصن الا ديز ىلا يبال هبسنب ىهتملا ىراصنالا
 ءىَسل دكععلا هلبأ لل أ أورو مرام ويف 4س تفر نك“ هأضر ري ا ىلا هَ أت هليأ

 وهف هفزر ىنهمحخ ” وهو ىلأعت هللا ىلا هديل رف نمو ةوسفأاو هلمغأا ن : ف كسا

 ٠ كال ل ك اء ويف اكرتىلعأ وع نوكي ال أئدلاىف دو>وملكو هيلا اله:مرثي

 ةعيرشلا لع بلطي ىنسلا فيرشلا يناليجلاردانلا دبع مامالا تاكو

 ةلأد لعا * رع ىل اولا لاسو تح مطاو: أدادع أمو قير طأأ ص لودو

 ىنما يف نا ماللاو ةالصلا هيلع لاق 0 ني تا كيتا
 ها كر عاب بدلا زيزعلا دبع يدي-لاتو مع نأو نان ددثو

 ىلا م مهوطخم الو ةنمسأا لا حر نم هول َْظ أو 0 .ويشلا م درأ اذا 4.ع ىلاعت

 هناف بذاك , وهف ةعب رشلا ريغب لودولا ى رك 8 لاقو ٠ أوهالاو عدبلا له هأ

 ةععد رشالا ه.اعدتم لخدت بأ ' الو و هيلع 4ك ىلاعت هللا ىلص يبن ؛ الالودوال

 ليسا رجم نبيالاثو ٠ هأوءاسر نعءو ىلاعت هللا نع طقنا لف أءنع داد م

 ترد اك رق:-ان ىلامت لاق ةماقتسالا ريغ ائيش ةيالولانوكت نا
 ىزوت مهيلاو مع قفرطلا تذخا نيئذلا لسالسلا لاحر ش ءال“ بف



 دك م

 نوبحت متنكنا لق ىلاعت هلوق ىلا اعوجر ءارغلا ةعيرشلا قبرطلا ديف ماكو
 هع 1 امو هوذنش لوسرلا ؟ات ١ هو ىللامآ هلوقو هللا ببي ينوعبتاف هللا

 ىلا وثو مالسالل هردص رشي هيدب نا هللا د دري نحن ىلامت هلوقو اوهتناف

 لكلا اوهبتل الو ديعو نم ارارفو هنم لبقي ناف انيد مالسالا ريغ تبي نمو

 سيل لمع للك هلوقب بو هيلع هللا ىلص هرجز نمو هلببس نع مب قرفتف
 ىلاهت هللا ىلا لصوملا قيرطلا نا انهاع كلذ انّةقحت اذا ١ در وبف انرما هيلع

 كسلا الا كلذ امو ٠ لسو هيا هللا ىلص يبنلا قيرط وه !دوهثو انف
 ىلع م باد كل ىلع ءانضرع ما !.بلع أرط نافنيدلا ةءئاعامجاوقنسااوباتكأ

 لطاب ووف لوصالاه ذه نم د> ويف جش مناف سايق ىلع مم عامجالا ىلع مةنسلا
 ىلواو هتنسيا لوسرااو هبانكي ا هللا اوعيطا وهو يوايسلا رمالا اذه ديوي

 ىلا هودرف ٠يش يف متءزانت ناف عامجالا لها مهو هاملعلا ةمئالا يا منمرمالا
 نم قحلا ةفرعمل قيرطانل سءلو ساق !ق ب ةقتسي هل سرلاو امك هللا

 نالاةلمعتسلا عدا نم اًريغك اهيلعانضرع دقوقمب رالا لوصالاه ذه الا لطابلا
 يف الو هللا ب انك يف اهدمن إف دوجولا ةدحوبلوقلا !هيلع انضرع غن اهيف اهدجنإف
 ةلوضنلايذ ةحامس متها دقو ياما ددملا يف ب نيلئاقلا ىلع انهلكتف هلوسر ةدص

 تربتشا لوقلا اذه دوف هيفثمحبون اغلا اذهب يذيب 'يدنفاق يفوت ديسلا

 ليم نيشلا هعم ءاجو هرضحتساف يب رجلا ىلع ْهَسلا ذاتسالا لضافلا ىلا هثبسن

 اذه ةرايزأ تهجون يفا تحي هيعبات ضعب و ؤهسلا رفك رك رم يضاف ىمايخلا
 درس ذخاف كت ىلءؤيشلل ديسلالافف كاه مهتيارف ةبحلا نم اننيب ال ديسلا
 بلطف هركلأف هنع 1 هناو يمايخلا خيشلا | نعم الكب هتربخا ينا اهاداوم ةرابع



 داك 0 4

 كيت ١ نا "يلو تاذلاب يعومسم كنع عد هل تاقف مالكلا ينم ديسلا
 تعم“ تاقف نواوقي اذام غيَشلا لاقف هوععم اع سانلا نم فولا نه رضاحب

 لوق: كعدااناو ةعاس فصل يم ساجا هل يلا كلزا ةروصنخلا لضاو نم

 هل لةف ٠ انا هللا لوقي !مئاو هللا انا لوقي الوهرخ | لضاف لاقف - هللا نا

 ةماعلا ناب اذه لكم لاشنا يجني الو ةهدحأو ةرايعأأ ىرهاطلا زيسلا ىلضافلا

 نبي لاصفنا الو لاصنا ال سانلا ضعبل تاق تاقف كالذ تاقام هللاو ل ةف

 ةءامج كممت تاقف تاق 1٠١ هاو لاقف :دحاو ةئيتحلا ناف برلاو دمعلا
 الو هب مكترما اه أع | ولغتشسا مل لوقو رفاسم تااَف يسار 15 2 كعادا 5

 لاقف مكرضاح ىرا د 1غ ىرأ يناذ ركع يىدذدعبب يع كومفت 3 "و

 كل 57 4 'يرشملا دمحم يشل ذ داء مالا كم وى ثيل لاقت فذ أم هّللاو

 تانملاتكلا وأ ىلع اذا ذأهو هل تاقف يناءلا تاقص ::كنا دير هو

 هللاو لاف هو ى كمأم ا 5310 هنن كناو دود>حوأأ ةفص كلا 0 نسل ابا

 هدلحوب لوقا كنع روئسأ ت 3 أقف اقف ( ءارافالا نعل“ 4 ”ماقمو ) تاق ا

 الو كالذ نم هللا ىلا أ ربا لاقف هللا وه دوجوأ| يف ءيش لك ناو دوجولا

 كبياصا|أ 0 ىلاعت هل وف َْف تأد كنا كتر الت لأ يل لاق أقف هب لوقا

 ةئيسلاو ة:سحلا نا كسفن نمث ةئيس نم كباصا امو هللا نم ةنسح نم

 برلاو دبعاا تلم هللا دنع نم لك لق ليلدب هللاوهو دحاو نم ناترداص

 ترح مران ة ا ريف يف 3 امس تأقف بذي هلااو لاقفا داو اني

 مدس ل مترح اون ف امءاع بكا ثااه ذي هت نامت ه2 هم ىلا مكترحا > أوتاك ذك

 0 اها أمَف كاذ لدح ام لاقف اةوهال نأو 0 9 مكس 6

 د

 كرس ووو ٠

 | كا سس بس مح سس



 طي عن ل اساسا ايس يايات ءانييينيا ديبب داي راش .ديإ انعام ابا "دج 7 ب بسيسو لا تاس تندم دبا ااا

 دب ر.ع ع ع

 ديسلا لاق م 0 انءاع .."نوتكيو ريثك انًقادعا لاقف لولا هدد ردح ف
 هلوق مجم يف هنمممس تاقف احلا ويسلا نم تعمم اذامو يي "كيلا لضانلا 2 /

 ى ىتلا هللا ذه تناوه يذلا هللا نوعيابي امنا دمعتاب كنوعيابي نيذلا نا
 ينارأأ نأ ىر هلل نكاو تءهر ذا تء.هر امو يف لاو مىيديأ قوذ كدي

 مدع نا هل ت اقف لا ل باركت يد :ع لازب زي الو ثيدح رمكذو وهورف لمحت

 مدع ىلع 2-3 سا | ذاتتسالا لاقف ىلاهت هلا ةحراخلا تاذال يدوب ليو انلا

 هَ لها ملأ م مو ل ىف اذلا نآوا ناك أقف فاسلا سهذم ل ||* 1 ١

 دمك ْن مأ رارق ٠ املا لوا 4 كظلا ىهاذملا ترث اأو لع الو مد الو

 دادي اع و 0 ةملا

 كقاط يذلا نا اهحوز اماط ةأ 5 رمال لاق هن هنأ هراغ 4: م معو هعم ناف ميج

 لاغتشا ممول عا نا رهزالا د نا |صؤلم ىلابر شن لا سر ىلع ًاقوهللاو ص

 يف هنعجارو هيج ىف اهعضو هيار تهفسو كلذ ميا تكلا الو لطابلاب

 تلقو ىزاغ يديس دلوم ىف دامتالاو لولحلا مهوب يبرعلا نبال ريثك مالك

 ةدحارس هقطنتسا مت يبرعلا 5 ىلع سوس لم تاحوتفلا ساما ةمبرأ نأ هل

 بالا مزاا يل لاقو ينعصن مدنلا نا لاف ينم هعمس اع يركبلا ديسلا

 تزن ام ينا ىتح ركذلاا يف دحاإ مهشجأ مل !مموي نمو همي لتقف ةنسلاو
 اًذوقد ق ولا تثأر هل نك ةرشثد 41 أ تدروا مث تب ند ناضمر ف هل

 رسل امنا ًاناعأ اي .ء مسقاف يب رجلا يسلا ىلا ةذماتلاوءامنالا نوعدد رف

 كنا فرعأ تاقفرغصلا نم يف ديةع فرع ا يل لات ماه لوشي الو كمم



 ا
 غلب كيلا بوسسنلا م الكلا اذه نكلو ةعاملاو ةئسلا لها ةديقعب كسمت#

 ءارتفالا نع مءاقم لي ةنمز الاو رك ارملاىفلتتم تاق ةنسا | ىلع رتاوتلا دح

 دوجوأ١ ةدحوب لوقلا نم هيلا بسني ام *ىش هنمردصإ مل هنا اناا فلمن

 هل لاتف ءادعالا ريثك لجر هناو هئادعا نمرداص كلذ ناو ابعيتي امو

 َس ذل قئمتبل ذ ذادسالا ثيل رشنت ةلاقم يف كتدمةع ناب اذا يوكبلا نيعلا

 رضم هيلع وهام ىلعرمالا ءاقب ناذ كت ديقع ىلع اوفقبلو كيل ع نب رتفلا بذك

 ربتْسا دق مشا |ناظاسلا هل لاق ةناتسالاهلوخد دنع نيدلا لارجؤيشل |ناذ !ءدح

 كانه كتديتع نيبو ةؤيشلا ابل يهذان انتديقع فلاخي مالك كنع
 هدقتعت ام هق.فح نيت نأ كمرلي ثناو ة:سلا لها ٌةديقع درسو بهذف

 انا تنا تنا انا لوقل كلنا ملوق لثم يف ًاصوصخ كيلع نيرتفملا عدرا
 ىلع كنع رهتشا ام هللا وه دوجولا يف ءيش لك هقلذ وشح هللا هللا انا
 ناهذايف ىقبي ال ىتح كنأش ةئيقحل اًرارظا كئادعا وا كعابنا ةنسلا
 تارفكملا هذه لوقت ال ينس كلنا كيلع نورتفلا لبو كش سانلا
 ينع عيذا أم اربا يلا, ىلاعتو هناويسس هللا دهشا يا - يب رجلا ذات الا لاقف

 لاصتالاو دامت الاو لولخلاب لوذلا هوي امو ةنسلاو باتكحلا فااخي ا4

 هللا يضر ةمئالا مراحا يناو هن أخ لج ىرابلا ةيزنت ارب لكولاصفنالاو

 ىلا هدو هناوهيس هللا دارم ىلع هللا ٠ نع ءاحابو هللا تنم لوقو منع ىلأعت

 لاصفنالاو لاصتالاو داحتالاو لواحلاب لئاقلا رفكت كنا كنعرشنا هل تاقذ

 تنا انا واانا ثنا وا هللا انا لوقيو ركذي نمو ةينيعلا ةدهاشملاو ةملاكملاو
 ىتح ىنع رمالا اذه راشتنال تببجم دقلو هلك كاذ ركنا يناف معن لاقف
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 2 وع

 نا ينغلب يل لاةو يناباق ةيردنكسا يضاق تيب دو زيتا لضافلا نا

 ١ ناكملا نم الك نا و و هللا 0 ةدرفلا هأو ا ناو هاذ وش ا نأو 0

 ملاوعلا هذهو ةدحاو نكلاة هف.هدح لأول هللا وه ماوعلا ن *«ايفأ هو نام' نأأو

 هنأف نويدلا ند فر أمالا اطوقب الل ت تأ ارفك . هذه لكذا| هه قئاقح ال رهاظم

 4 .حوبو هن وايسلا ١| تكلا |! بيذكتو مئا يع لادم لب يبني

 نءدلاموي ملا ةئعللا كاع ناو سب 9 :اطح هلأود لثهيف ىلاعت - هنعلإ ا

 ة.دحالا ىلع :ااهمخالا كا اى عوض يي دا

 مهب يحون الاجر الا ثامبق اذا برا اهو هلوقو 7 رشإ انا امنا لق ىلاعت هلوق ىف

 رهالازم كل سدا هلوقو لسرأ أ هلله نم ا لق لوسرالا ديم أمو هلوقو

 أةءطقل مث 5 نمسأ 5 ةيءم الحال ليواثالا صعب انملع لوك ولو هل وو ٠ ىش

 دحأو اهل هيرو ديلا ناد لاصفنا هلو لاصتا ديإ ناك اذأو نيتولا هزم

 هأر| ايلإ أودعت هل نأ كبر ىضفو ىدع أهو فلكملا ن*دو فلكملا

 ًاقلاخ نوكيفا ةفظن نم ناسنالا انقلخ انا هلوقو يطاخملا ريغ نوبطاخملاو
 لاو ايضعنو ايماقو ًاماظمو اناطو ! دريس [دناعو ًاقيؤرم اقزارو الوات
 يف تايباب نولاضلا ءالّؤه كس: دقو ٠ ميظع ناتهب اذه كناعبس ادعو

 بوما لءاكلا ناسنالاب ىعسملا باتكلا نم تاءاكو ضرافلا نبا ةيئا

 يب رعأأ نءال تيسا تارابع ضمبو ًاناتمب و ادوز ىلا م ركل دبع ىلا

 2 يي 0 يي 5 05 م ير 9س سد يي يتب ا 22 00 2120 1522 سل ا 0 5 22222222222آآؤ0_0_

 د 101709297111115 ا ما وو امو ادا دعانا داو جاوا باو او سب ودع نا عب اوم ام عوام نال الو عاب ع ماع صمم نا يحوم باعت ماي وعم عل ناطاجااوجنييانافم ان يوييتس وساع جويس يرحم ييسيصمما نيود وع يب واج باييب



 سو هس ير بج سوس سس سو: هيو وس نسا ا

 دي را

 م.ناكفةدسافلا ل ا! اوذالا هله كلدع اودروا ة:سلاو نار هلأ متسراع ااكو

 تريرو شد « مكياع تمملو كيد 5 تاكا مويا ىلاعت هللا لوق وعسل ل

 ليجلاو يبرعلا نبا لثم هيغل ىتحاصنان ن .دلا نكي ١ نيد ءالسالا كا

 هيدي نوب نم لطابلا هيتاد ال يذلا ن ارقلا كرتن فيككو ضرافلا نباو

 مالك 4زأ 2 دحأو تك نا راغ ند ه روصعلا هتافات ىللذو هفأخ ن مالو

 هباتك اذه ناب ةقثلا مدع مم هلاثماو يبرعلا نبا لثم عبتنو ىلاعت هللا

 نوكت نا ل.تيو ممالك اهنا لمتجين ةنساا نع ةجراخلا لاوقالا هذبب

 ىلع هانضرع ةباعصلا نم ناك واو ممظع يال الوق اندجوول اننا ىلع همالك
 هب انذ>١ اهدحاىف وا امهنف هةدجو ناذ ةئسااو بادكلا نيظوفحملا نيلصالا

 هحفلالم دعب ةمالا ءايطع 5 م هعمل ىلا ١ الو طئاخلا هب أئيرض لاو

 ذاتسألا ْق نكمملا نالا ضل ن هاريثك 2 بسه.2 8 عامجالاو ةئسأأو باتكلا

 لع ١ىب ع لك لأ ىلع قر يدب * و اءأأ ناب كورودلا مهاوع ذب يبرلا

 ها نوءبأبب اغا كنوعياب نيذلانا ١ شر هللا كلو تسهر ذأ * ---- أمو

 ا 1 . ثددحلا رخا لا 4 رضا ىذلا هدا و 4ب مست يذلا كول“

 ةيءسّلا هوب م كالذ ريغو انذمعأب كناذ٠ 4ةهيدحو لا كالا ءىبش لك ٠يىدس

 ب 0 هلأ 26 ثيداحالا ن + التام أمو تار الا هله درفنسف دامإلا وأ

 لوقعلا انهض ىلع افوخ ةخسأا لأ هدحر نم قحلا لها لونا 2 نامل ذاهمألا

 اذه تءاظو ةضيهلا راشتن' دالبلا يف ترشتنا ىتلا ةلاضلا ةءؤرشلا هذه نم

 ممتأام ' ره هن ءارب ءفاح لفو هنغ ذخالاو ةملا داجرالا ىوعدب ذاتسمالا



 د

 نع فرصف ىلاعت هللا هلخذح ىويلا ديسلا خول 3 ساه ىف ءاعنشلا

 رداصملا ةدمدعتملا ةرثأوذملا را.خالا هده قيدصت نم اهطلاخ ناك ل راكفاإلا

 انبحاص ةديقع ةمالس ىلع هلل دمحلاو سانلا نم فولا ةنسل ا ىلع ةرشتنأ ا

 بانك يفسد ىلع ةءثأا دمحم ديسلا ذادسالا لضافلا ةمالعلا هل لاك دقو

 فكو اه لوقلا ءاد ني نم مه دوحولا : هدذحو نك * يس هلوسر ة كل ىفالو هدأ

 هوص ه'أذ ىلع سو همأع هلل ل ينل هلا الو ين كن تب َْ 0 حا

 ٠ هع ربتشا م :ىشب لوقي ال هنا نام : بقاو كاذك ارب همأ ١ لوقلا ةمسن

 ىت>اهئمرشتلا ُمءاَكع يف نادك هتوم دعب ناآلا ميمسلا يهذملا اذه روهظلواو

 ىبرت يذلا يب رجلا ذا مالا ىلاهو.سو نو راها ؛الؤههلةنواهريغو رصملخد

 هيلع ىدا ىتلا ةريخالا ةدملا لبق لاهتلالا اذه نم ةماك هنم انعم“ امو اننيب

 #7 لجر نم انمم“ امك تقولا اذه نمو هفارتعاك ًاناتبي و اًروز اهيف

 هدرب و قيرطلا خو زم“ ةدحأ يس هر د ويسسمل هيلا |وزهم دانرشا لييفلا أزه ند

 لضافلا ديسلا اذه نا تماع دقو عدبلاو تارفككمملا بابل ديه قطا ىلا

 هدهج لذبي هناو ًائيشف اعيش هب لمعلا نوكيسو قرطلا لدال ًاماظن مضو

 ا وهو ةعدب أممف ىرت ا ىح أمس احالصا قرطلا حالصا ف

 ظ فرص :| ىلع ردتمم مولعلا يف عال ليو طم عالطالا معمم أو هنأ َ كلذ موشي نم

 ٍْ 1 رهاظ اناقلاو 1 1 "اذ 4م بم 7 دقأو ريم ع نيس و قذعب رومالا يف

 ا( اهب لوقثلا نم ابعلو اهل اءاشبتسا ةميظفلا لاوقالا كلت معس ناك ام دنع
 نظاالورا (اكفالاهيف ت برو٠ 18 مولعلا ةراثس 4 تعءفر يذلا تقول اذهل ثم يف

| 



 لب رجه و4

 مرنم لجرلا ععسن انناف يب رجلا ذاتسالا ىلعنواوقلب نبدا سانلا لوةعلاخالا

 كسفن نع درجت لوقيو رونلا*ىنطي وةيقارما ساو ىف انسإوي اخي” نالوقي

 للد اذهو كلاذ ركئارمالا اءورح ذأ م كنع باغ أمارتو كبر ىل أمزح

 الاو رذكلاو نابالا نيب نوقرفي الف لدملا لرلخاب موي راعت 3 ىلع

 ةلمجلاب و ٠ ةئهسقلا لاوقالا هذه هيلعا ورتفا الو مهني | * أومهجا ٠١ ءالقع اوناكو أف

 ةمالا ن ملا ثيحدب الدان يكاد إم نع زهعن انناف

 هي 0 هادبا أمو 0 كالت نم 0 |

 ةمالا عامجا هيلع عقو أمم ءافشلا ىف ضايع ىضاقل اهلاق ٠١ درو: نأ ىنيش انهو

 هيلا جورعلاو ىلاعت هللا ةسلاعش ىعدا نم رفكت كلذكو ٠ هلوق هنمث رفكم هنا

 ' مهروغو هب ةيئطأ آو ةفوصتملا صعب لوك صاخش الأ لوا ُْى هأ اولحو 4 :ااكمو

 لأ هوا كلاذ 2 كغ وأ هثاقب وأ ماعلا م4 لاق نم رفك ىلع ملغ كالذكو

 بسحب اهيف اهمعنتوا اهبيذعتو صاختالا يف دابالا دبا اهلاقتناو حاورالا حانت

 اباصا نم ةوبنلا دج هنكلو ةينادحولاو ةيمحلالاب فرتعا نمو اهثبخوا اهئاكز

 ةمنادحولاب ناد نمو ' اصوصخإبسو هلع ىلامتهللا لص أندم هوم وأ اير

 كلذ يف ىعدا هب اوتاامف بذكلا ءايبنالا ىلع زوج نكلو ةوبنلا ةحصو

 ةفوصت:لا ةالغو ضفاورلاو ةينطابلا ضعبو نيفساف:لا5 اهعدي ملوا ةوكصملا

 نم لسرلا هب تءاج ام رثكاو عرشلا رهاوظ نا اومعز ءالؤوه ناف ةيحابالاو
 رانااو ةنِطاو ةمايقلاو رشحلاو ةرخآلا روما نم نوكدو ناك اع رابخالا

 ةهج ىلع قاخلا اهب اوبطاخ امنأو اهباطخ موبفمو ابظفل ىضثةم ىلع: يش اهيف سيل



 يي 8

 من ثلا لاطب م نيضمف ماهذا روصقل حيرصتلا منكي مل ذا مل ةوفصملا
 عدا نمو ٠ هب اونا ايف بايترالاو لسراا بيذكتو شاونااور املا ليطعتو

 ةةمالفلاك 0 ىلا باقلا ءاصب غوابلاو اهباستكا زوج وا ةسفنا ةوبنلا

 ةورناا عدي مل ناو هيلا يحوي هنا مم ىعدا نم ثاذكو ٠ ةفوصتلا ةالغو

 رولا قناعيو اهراك نم لكايو 4 ا ىف لغد د ءايسأأ ىلا دعصي هناوأ

 نءربخأو نييبنأا 0 2[> هن أريخا هنا يجاأ نوب ذكم رافك ملك 2 0 نيعلا

 اذه لمح ىلع ةمالا تعمجاو سانال ةفاك لسرا هناو نييبنلا َعاَح هنأ هلل

 كش الف صيصخت الو ليوات نود هنم داراا همووفم ناو هرهاظ ىلع مالكلا
 عامجالا مقو كاذكو ٠ ًامعسو 'ءامجا ًاعطق اهلك فئاوطلا ءالؤه رفك يف
 هلَقن ىلع 5 افيد صخ وأ بكا صن مفاد لك لك روك ىلع

 برشو ا لتقلا لهتسا نم لكر يفكتو هرهاظ ىلع هلمح ىلع امهم هب ًاعوطقم
 ةظمارقلا نء ةحابالا باعصاكه يرتب هملع دعب ىلاعت هللا مرح امم ائزااوارمخلا

 ةدعات ركفاو بزك ٠ ل ريك عطقن كالذك و ٠ ةفوص لا ةالغ ضعبو

 هياع لوسرلا لعذ 5 :اودلل 5 : انيق فرع امو عرشلا دءأوق نم

 ىلع نودسملا عمجا كلذكو ٠ هياع لصتملا عامجالا عقوو مالسلاو ةالصلا
 موسوفن تفص 1 ةدهاوملا لوطو ةداعلا نأ ةفوصتملا نم لاق نمريفكت

 نمو * مهنع عب مودع مفرو مل ٠ يش لك ةحاباو امطاقسا ىلا مهب تضفا

 هياء صنال عامجاب رفاك وهف ةمايقلا وا باسحلاو ثعبلا وارانلاوا ةنجلا لا

 لاق هنكلو كلذب فرتعا نم كالذكو ٠ ارتاوتم هلفن ةعص ىلع ةمالا عامجاو
 اهمئاو هرهاظ ريغ ىنعم باقعلاو ساوثلاو رشنااو رشحلاو رانلاو هنجلاب دارملا نا



 دي 4

 ةميش ضاقتناو ص :انؤ وأ توما ةما.قأ ىعدم لكزرأ متر ن*ءو ٠ مهرإعو

 داز وا هنم اًميشريغوا هنم اذرحوا نارقلا ركنا نمو ٠ ملاعلا ليلحتو كالذالا

 لع الو ىلاعت هللا ىلع ل أدب الو 2 الو يخ هل سس ١ 4 أ معزوأ هيف

 هل اذمالا هميم ال وأو هقر ا لاهل ند | زلم 3 بيع باةعالو بأو“ ٍ

 رخ مالك يف اهدرون اناعاو اهياع عامجالا مقو را رغما ةيصقتسال

 دعبلا ري>أ بح ن :..دْلا لا 2 ميكا 4ه الملأ رد هلو هرزو :.فلا - اذأ

 . يف ل>دو نألو هلا ءأه لق ند 9 دو>و || هدو لوذلا نأ ىوكيلا

 نيدخ .الاز 0 يل ا ف لخادتم عر 22 وف م: 8 م2. 9 ذي ملاسلا و ءأأ

 ةبجلا ىف ام وا هللا انا لاق نأ ءافلخلاو ءاملعاا لتق كالذب دبشي تلق ١ هب

 يف اهريغو 0 نبأو لاش مس نبيا لذم لع مهظحو جالخلا 5 هلا الأ

 ةدحولاب لولا هوب ام هيف |وولعس
 دعتسم يركبلا ديسلا ةحامسلا بحاص نانرململا انذاوخا عيف نكيلو رس - 1 , 8

 هلغ دي لعرب نما رتكي ال ويل نم لكف عدبلاو لغ 00

 قيرطلا لها ند ضع هنأب هيلع ءادنأاو قرمملا كلذ عدرل هما تت و

 ةف.ظو ىف موسفنا اوماتا دقو ىلاعت هللا ىلا نوعدب ًالا>ر نسال ال ىح

 تالكلإ لاجلا هو رطاوخلا ةمصلو سوفنلا سيبو بواقلأا رابطت

 ةحردلا 53 اونا نءو مالا ىف لوثم 1 لوو ال 4.دد ةسر لم ةذئاتنا ما

 أهو ةعمفقرأا ممن رشف رغردف ىلع للغش 2 نا ن الا لذ ىلع ا كاك اعلا

 ةهردسل مر 5 7 0 1.( كف يق داسإلاو نيل.وشنا اونيلافلا نعرأب حالا يأ كالذ

 نكي ىو



 دي 1 4

 هريغو بناجالا ًانالعاو نيعدتبملاو نيلاضال اعدر
 اننحاصم ناف الاو نءدلا ىف ىل قالخ ال موق نم ةرداص تاءاك شاغاو

 لجر اهيلع يرتقي اف سدلا نم مام ةظرقم امورفو الوسا ائدئاقعو
 يدي نا ىلا#ت هللا لآسن انناو ٠ ملالا لبق ىماعلا هيلع هركاو ربط الا ًائيش
 هينالي ام نيدلا ىفكيو ةيمشولا تايبشلا هذه مب :ع لب زيو سانلا ءالؤه

 ةيناث أدب اوناك لخادلا نم ءالؤه هبراح اذاف قي ةبونهللا بورخلا نم

 ةرفنلا عاقياو ةءاجلا اصع قشو ىمالسالا عاتجالا بوث قيزت يف ينجالا

 اننيد نم سيل ثأذ نا

 * لنوع“ همض) و سدب وأب ---8 ةءالا ال ريغا متمدخ نوكتف نكمل نسب ةوادعأاو

 تاغزالاو ة 4م ل تايمشلا هل ءالتالا نم اي انظنح ىلاعت هللأو

 درت ةبناكم لكل وبةل كلذك دعثسم يب رجلا لضافلا ذاتسالاو ٠ ةيناطيشلا

 امءاع دي ةمدخ سو ميم ةءاربلا ربظيا هيلا هنومسني و ساناا هلوةب اع هيلا

 دفلو ٠ ىناعت هللا هاج لطايلا بهذملا كالذ لع هنأ ى علب نع لك م علو

 يركبلا ديسلا ةحابس سل يف هل هتاق اميل رهلا ذاتسالا ةرضح ىلع تدعا
 ذاسسالاو فاقوالا بنانكشاب ىكذ كب دمحا لمافلا روضحب رخ ا سلجم يف

 ند هما نيمئنملا صعل هأودب م هيدزرو ىروصملا لله زيبسلا ةمالملا لماكلا

 ةيئارءا ساهم ىف هنوهكيو ىلاهت هللا نوري مهناو ةعاس يف ديرما لصوي هنا

 ةيلع نيرتفملا ىلع ريكتلا يفددشو كالذ لك ركناف تافارلا نم كللذ ربغو
 كيلع نورتفي مم: كماع دع / مروع ال نا كمزلي يروصنملا زيسشلا هإ ل ةف

 هلاَعَم ذاة مالا ىلع 2 را ادا 1 كل ملأ نيستا صعب نا تساع دكف كالذ

 نوكي ال اذه يب رجلا ذاتالا هل لاقف دوجواا ةدحوب لوقلا ةعس ابيف نوتش



 دك ري جب ا

 ةعءاشالل 1 بلش عا -- نا امأ يف ةأورأأ د دعت كلب يذ لضافلا هل ل3 238

 ةراسال اءاناودس لاوفالا هلد لذ م ىللاعت هللا ىلا ا أ انا لاذ لما

 اما هساوع 2 ىرح أمرشنب وب بيدلو ىئراعأ أ خوش زي -

 حاضيالاب ةلاس رااه له انرشن قا قاقحال انالعءاويب رملا ذا: الا ءاربل ا رابظا

 9 هاهر 1-0 رهأو اهف أم رفا ه:>ايس ىلع أعط لبق أهأز أرق دقو ليصفتلاو

 0 اعلا أه 1 انعم ةيعسر ةزيسملا مانا ةسيسلاب . ل أمام يح يف فرص رنغ

 نا لطابلا قدزو قالا ءاج لقو هنم ًاربت اع يبرحلا ذاتسالا يناج هزنو
 أةوهز د لطابلا

 ديب ةيويدإلا ينابتلا

 ةديصقريغ ديعلاب ةئنبت ةيعيدب دئاصق ةميفث اة وردخلا رضتلل ثمدقل

 نايل ويشلا لضافلل ةديصق كالذ نمث يالا ىلع غلا لضافلا ذاتسالا

 أبءاد>و ايءلطم ديعلا

 اهداخ كدعس لايقالاب لازالو انساب لاز ال سابع اي رهدلا كلل

 ايف نيا ربع نينا جبس نيام اذ ركل ياد ماق دتف

 أهو نيتيب ةليالا ةرضحلا يف دشناو

 اريكألا ءانلا كتدسا يدب ًايسا ليفا رطفلا ديع يالوم

 ارشي:ساو هدزا دق زيزءلاديع 22اخركوم لاق دعسلاف هب ءاهاف

 ةدردملا ةدمالت نم رطاخ يدنفا دومحم هيبنلا باشأل ةديصق أبنمو

 اهعلظم ةيويدخلا

 1 ل سس االاابلال070 الل ااا ا ل ا تت” ا ا ا ل ا

 1 جب سو رتكتتؤب

 تهجرسموسسم رسولا صوم رممسسس حساس ع



 دلك را 4 ع4

 أهريمأ تناو رصم حويساو اهرورس مادو ايندلا كب تدعس

 ةانفادث نوأعم ينسح ىدننا دويمم هيلاري رمغلا ةرضل ةد.صق أهنمو

 وهو ةيراتلا هيفو اهملطم رصم
 تدءسمو ثقرْما رق اهدامسأ سمثو عم! ان دايعا سابع تافقوا

 لوبقلاب تيظح دقو ينانككلا دمحا ةيشلا رعاملا رعاشلل ةديصق اهنمو

 اهذيراتو اهءلطم

 ازرطم يفاهتلا بوث اشسبلاو ازمتارهدلا هدعو ينامالا لدثب

 اززعم ديع لك يويدخلا شع ا لاق نعلاف افص يف مدو

 ابعاطم اهنب هسردمرظان ىف يدنفا دمحم لضافلل ةديصق أمنمو

 اكيلاوم ايندلاف رد | مار اكيداعا نع اغر كرصل مدا ظ
 ةديرملا ءاذياساال وو اهئافيكا نم داوملا ةركك ا:ةمنم تش دئاصف انيدلو

 ةمدخ ىف اوصلخا ن.ذلا لضؤالا ءالؤه ىلع ينثن انذكلو اهاندروال داوملاب

 نسق نانآل اذه يفذ كيربتلاو ةثنيتاب معم مدقتنو بوبحلا ديول ايم
 د هرصشب هديأو ىلاعت هللاهمادا ةقباسملاو ةمحازملا

 ليذنل دوعتسو نوكيو ناك ىلا ةدوعلا ىلطب لئاسرلا تدراوت
 يلاعت هللا ءاش نا تالا ددعلا نم هب ةديرجلا

 ىل> ا روكملا
 دقف هياهاو بدالل اًريصن مركالا يريدخلا انالوموانديس هللا مادا

 اي باد الا ةرئاد ميسو يف دجلاو طاشنلا حور نيبرصملا «ايك ذا ىف ثعدب



 دي 1

 هترايز كالذَن دش 5 مر,دلا يلاعلا م هرظن 4.ح 67 هنأد أ ل 4ب د 2:

 8 ”اود 4ع رشاو ميلعتلا فاطأ م ف هةيعسو فدر 3-5 رعزالاو سرادلا

 م نيوالا فرشاس هنأف لا طو ١| ند نوصختم |١ ناك 3| 0 صخشتلا

 ربر راش هنأ | ىلالا فيلا نر.لا ءانه ةياور صرخشل ةداعأ رض دل كعبة :ويدحلا

 رى ةريهت يف راودالا نسحأ أف هرود لو هل ىذا مداع كب ليعءايسا

 ىلاعت هللا هدياسادالاو فرامملا ةيدنا هب ىلختو لذاحلا هب فرشت
 تالي

 مناوخا او ؟رداناسنالا ىنباي

 دالب يف عئاو | اهلا ريع مهسل أهدضء سوفخأأ ضيقنتو داكالا رفعت

 0 :أوحا عوثوو نزلا ب امال اله راح ةاوراأو دن لأ ارا ت انأنت دقق رئازجلا

 ىلع ءايىف أو اك نا لعب ةاحلا 4 ا 1 جاي ءدالإ هدهوو هةفأو ١| كرش 2

 م ا ىللذو 5 2و 7 ىلاعت ا اذاع أ ساو شيعلا 4 ةوسؤو ةهافر || ةؤرذد

 2 بأ هذال ع مكاو او وا 0 رعف ار 5 ه.ناسا الا ةردغلاو هراكملا ي ىوذ

 ٠ ذه ىلع ءانثلا | وا ماو أمل للا قو ةمبر 8 دالمأ اكر أدت لف هيج

 تاعءايئحالا تدقعىتلا ةدرصملا لفاملا ن : هناكام أ اصوصخ هناغالاو ة ةدجغأا

 ىلع او باطلا تاياود تسعزوو تا ةكالا بأ ١ تا 4 ءأأ أ

 ىح تا , اعالا كلت عجل لضفلا ىوذ ن م أاهو>و 0 يي ةناغ لاو ة أعالا

 تءمدقةيبرغلاو ةيقرشل اتادعاسملا مما دعاسأاب موف امدوقنلا نم ادأ رفوت ا ذأ

 هأسنأ|قباستف سوفنأا عي يف ةءاوملا هذه ةلاح ترث ادولو 4>ح | ةيمل كاذ



 ضي 1

 4 ضكرلاب قحا م رامفم ِق لاحملات ان رنوةيس ى اورخاتي ا نأ

 تربع يبيرششلا اداب نسح مودحرملا ةافو ريخ ىضا.لا ددعلا يف انمدق

 ىلا هتيانع هيجوتب عملا يويدخلا انالوم ضف دقو اينملا ةيريدع نايعا

 نم افطعت مهياسيو مهيزعن لسراف ماظعلا يعيرشلا تيب لاو ماركلا هلاهغا

 قيقغو ءاذاو رشح دقر ةيرسللا تويئاراك نم تريزا ةنافرو ىاننلا هنا
 سانلا دفوو ىلاعت هلا ابمادأ ةيسايعلا ةرضحلل ركشلا بجاو عدقلا د>امالا

 دثو يرصم لك دنع ىربكل | ةلزاأا نم موحرأ أ نيزعم رصمب مهتيب ىلع

 لاقف يخرالا يلع يشل | ذاتسالا ءالضفلا لضفا هاثر
 دوففأ 5 أ كيس دو>و يب

 ينذأ ادد ذأ يع عمد صعب ل

 درفم لاح تيس ينرداغو ىدوا

 2يدرو ميجرا ينأأ ثوص

 أه لام بألا راصو تاهذ لقو

 ألو انئاورأ ىلع لروذلا ودعت

 تارك .تيذلا اء هنملا تعا

 ىلع كام كرتاو ىم أيداّوفاي بذ

 أمد نورعلا كدنال ءزرلا اذ دلعبف

 ادبا ىدنااضاءذ لصألا دجاملا
 5 ع - 5 0

 اونرو ىلالا يعرشأا -2 ليلج

 فرم راع مر فراملا رظني ال

 دو ساب ىنفج صر باعخ لوه نم

 دود لك همف راف 37

 ةرعاع اديبو. قالا فأر ايفا
 ديد عزت الو دمقفلا رهغغ

 كردعب لع هأوس 4م .لرا أو

 ديدبتو نمأ يف لتعلا مهتم
 10197010159 ا ب ردم الاب 1م طع اوس »ص جهات تأ: تح تلم هاو هما بسحر سا تبرز دس 11 انن د ةلا ! فدبلا قلت "اما بت رش تحرز اجبار مر ستساسطس# دواومو بيش نرم مراكلا زع



 د ع

 معاند نم ديج ل اودلت دف

 ومثردب نا الا ةلدالا مش

 لمأ يذو يجارألو ليزالل ن

 هتحار 56 ار بلل ناك دق

 هرئازا شاشه سلاملا يحز
 ادهسسو شدي نأ لموت انك

 دقو بيدي نا الا هللا ىلا نكل
 ص ذ

 احبتبم تالا يف حورلا حارو

 أدب افاد ا تسل كاد

 تفصو تابقا اءادخ اهارت اني

 رذحيف بدنلا بيرالاو !:أش اذ
 تسع الآ مين قيل اذ رك

 فسا نم ناك ام ىلع انأ تياف

 ةءد ينو نءا كيس بمانو اون

 ارقبس نع 1 الك كلا ةلفب

 امستمم لاخنالاو ءالخالا دع

 أي بغت نأ هل لقو.

 الع محتل راد ىف . هالوم هأرءأ

 ىراظن نع رد

 نأ ىلا 2 0

 ديل ري موب عاواملا اذ

 دولاو دولا فياح يلم

 دوصتم نود لصق ع ديا ا

 ديدبتو ممج يف لاملاو دمحلاف

 دورشمو سوغ ىف بحرا ردصلاو

 3ع هول كس هب مايصلا ديع

 دمافت تانح ىف رطفل هاعد

 ديعو رطف يت>رف ىودح دقو

 دودخأ رآأ) يف هدف نم نو

 دمخأا موب اسهنم كنرغي الو

 1ك كر تغصو تيما ذأ

 دومعم راغ اهاذصل وكف محم

 دودره ريغ ءأاضقب ةموغرم
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 دي 1 و4

 دوخلاو حلا ديبع ىعيرشلا تام هخروي هيعان لاث ناو اربص

 ه0 ١١و ملح 55١ ؛ء١

 لضاف ءاثر

 يشأ [:زهت ةجحلا ةقثلا ةمالعلا 0 ذا ءانرب ةءىديكبا راشا امال

 ناك دئو ١*1 ةنسلاون د نم ثااث :أ س.وملا موي ككالا هللا فس ةجاذخ

 بيطلا ةرمع ىضق تالضعمأا لحو ق'اةلارارظاو قئافدلا موفيف هدحو ةما

 ةدلي رج رركك ملل رصقملا اذه مر ةذءالتو اغايغاو رف سانا مياعت يف

 ىلع اردتتم هررقب ايف ةه“هدحو - ناك هنوكيننانثا فلتخي لو ذاثسالا

 ه ركب اب نيمدقلاا ىلع كردتسا 3 أو ةءاطلا هنم فرغت رحب هناك ف رصتلا

 رظما روصتلا ٌءوقو ةكلملا عاستا نم هل ام رينملا رهزالا ةذباهج نم ذدهج هيلع

 اناكذ ليمجلا ربصلاهلا عم انملاو ناوضرلاو ةمحرلا بيص هئاوياةضور هلا

 نوعجار هيلا انأو هلا اناذ باصم هفارفب و ىزعم هيف

 نوع
 يدق دعب انتديرخجل ليصعتلا ءالكو نم دعس هللا مت زيبسلا نيعت لذ

 ةنامالا يرم هيف الل هلمعب مناف ريخ ناك دقو هءافعتما لولخ يدنفا لمح

 ليكوت نمىنعاف ءافمت الا همزلا ام تارورضلا نم هيلع ًارظ نكلو طاشنلاو
 هيلع ءاننلاب ًاحشوم انتدد زج

 كيو لوسرلاو هباوص ةلاطخ م؟؟ ةفيحصلا نم ١ رطسلا يف مقو

 006 91 اس قس طع ادع دع: دق دلطل سا
 »6 مدن هللا دبع 6



 ال 4 هنس هدومرب "5و 00 ةنس لاوش ٠١ ءاثالثأا موي

 ١ مخ ةنس ويام ١ قفاوملا

 *« ةيردنكسا ةئيدم يناعلا بالا فيرشت 9
 ىلارص م نم مايك ايهلا ىلع ةيسابعلا ةيويدخلل ةرضخلا مزع نالعأ موي ن*

 ين نوذخا | 1 نونطاقلا - ؛>الأو دال. || لهاو ةيردنكسا ىلا هروص“ |

 : طرح ناد ىح د عسأأ يادرإل م رك ىنلا تأ محللاب نزلا دادعأ

 قيرط ند ااه اص ىلا ةروصنملا ىلا قيزائزلا كا أبني. ىلأ رصم نك ةءديدلالا

 اهف ترا حر ةداس هناك ىلدالا طخلا قيرط نم ةبر دن كسا ىلا اننط

 ءاذثا تاوذلا ماق تبساا موي ةعيبد ينو حارفالا ةيدنا اهيف تجفاو مالعالا

 ةىاملا ناعأو ءاماعلاو أسأن راما ىراغلا ةلودو راظنلاو ةيايينربلا خف

 قلعت ه' الو قدصب سانا قأعتو أو رآلا يسحر مو بولقلا هتيحم تنكس

 رثاسعلا ابيف تفطصأ ىتلا قرطلا نوبقري مه انبي ومحرلا بالا ءانبالا

 تقلطاو اة دهام ميمجلا ىلغت ةي-ا.عأأراوأ 8 ماع تفرش نييناخلا ند

 عم ةيويدحلا ةيبرعلا بوكرب فرشت دقو يلاعلاباكرلا كرحتب ًاناذيا مفادملا

 د را 5و4

 ىلوالا ةسلا نم نوثالثلاو سداسلا *رحا

 ب ب بباب ب طبيا نال فت طا اتت: تقاتل اانسجا»“ 3 0 مم م مما ا ا ااا اا ا | 1 1|1|1|1|1 1 < 1 127



 شم
 مومع شتفمو ٍئاضقلا راشتسملاو يللا | راشتسملاو ماركلا راظناا ةيعملا لاجر

 قودند ءاضءا ضعبو ةيبولقلا ريدمو ةيديدحلا ةكسااوريد٠و سيلوبلا

 قورش نورظ::. نيبناجلا نم ًاقوفصسانلا دو ةظعيرم اماكو ىومعانيدذلا

 دقو حادملاو نيعادلا تاوصا الا مس الف ةدئفالا يف نكاسلا ريما سا

 بناجالاو يلاهالا نأ و قي زاقزلا يف مت مجسلا انيمي مث اهنب ةطحمراطقلا فقو

 لفع نرعر شا ام تاطوملا لوح مايخلا نم اوب رضو نيزأا نم اودعا دق

 لياجلا ىف اال تيمأا 0ك ناك اها م ايوعك هب بدلا ةرضخلاب بوأقلا قلعت

 نيما هيجولاو يربص كب ميهاربا اهرادمح> ةرضحو هيقرشا! ريدم ةداعسو

 ميص يدنفا د.وثو كب يواطنطو نيسح ىلا كب نيس>و يبل كب

 هب ماق ام امأ ءانتعالا لَك ةنيزأاب اونتعا مون مش ريغو نيمرتحلا ديدش دالواو

 ةئردملا تناك دتف هطسب لعل عسإ الو فطولا نع لجيرماف ةروصنلا لها

 لزا.1او قرطلاو ةظحا يف ةماء ةئيزااو روب>و رورس ها كح حرف تدب اهتم

 انيفتك افلوطلا سدوي لاذتحالا اذب+ نيمئاقلارك ذ ءافيةساو لينلا ءطاشو

 ِى ريوكلا ىلع يلاعلا بانملا جرف ةروصنملا ةطغ يفو م رصعلا 0 ميواتلاب

 تافيرشالا موسر ءادا دعبو ةروصنملا طخ طايمد طخ لصي يذلا ديدجلا

 ةصاخلا ةيبرعب بكر دقو ةمالسلا هبععل يكر ةهرب اهريماب ةمالا متو

 ةرئاس بولقااو هرظنت نوىلاو راسف ةيبرغلا ريدم ةداءس ةيئسلا هثيعمب افرشن

 ىلا اهنمو ةرهاب ةئيزااو اجاوفا سانلا يراك كانهو اطنط لضو ىّتح هعم

 هنيرشت اما لاثم هل قبسي مل اء لافتحالاو ةنيزااب تمتها دفو روهنمد
 ناك دف هنع ريعب الو ىري رمأت كانه هل نداهالا دادعت أو دنس



 لا د

 تاتسلاب ةئلتمم تانوكلبلاو حوطسااو قيرطلا يبناج نمبكاوكلا5 سلا

 ىارس ىلا ةدتم ةئيزأأو عيدبأا ل اذدحالاو مح رظناملا اذه ىلع تاحرفتملا

 اذه لابقتسال فقو دقو الا نطوةسم الو ينطو رغثلا يف قبب ملو نوتلا سار

 ةب ردنكسانايعارد هللو هريغ هيف لمي مل اًركرم بواذلا يف هل ذختا يذلا ديلا

 ةنب زأأ فودص ف أون:فتو مالعالاو راونالاب يسار رغنلا اولعج نء.ذلا اهتاوذو

 رهاظملا هذفو فافزال دعاس ورعب هناك سورا ساعلا ,هدلا راص انفك

 اضر ىلع ليلد ربك ١ يناجالاو نيلهالا نم يبدالا ىحلا رهاظتلاو ةبيجملا

 هدالب لاعا ةراداب هلالقت-ال ميدحو ةيوددخلا ةرضحلا لاعا نع عومجنا

 اماو ةزيزعلا ةهجولا هذهالا عومجل سيو :انمالا نبي رصملا هلاحر ةظساوب

 اذ دوجو ال لب احل ةقيقح ال ىوعدف ىرخألا ةهحولاب نياهالا قأعت ىوعد

 ةدهاشاا فرش نمهولان اعنيينطولا انناوخا”ينهنذ عارطالا وذ لايخاعيفالا

 ءالوااو ةيعباتلا يف صالخالا نيهاربو ةينطولا قدص ةلدا نم هورهظا امو

 ةيناس الا رثاشلا هذه يف انتكراشم نم هودباام ىلع نينطوتسملاركشنو
 ظسب ائدراولو ةءيفألا ةيويدخلا تاذلل دادولاو يملا تاءالع رامظاو

 تالاذت>الا حرش هيف ينوتسا دلو ىلا انتحال ديمحلا رفسلا اذه تاب رجام

 نم ءامسا ا ةرابعلا قيضل صخلا اذه انيفدك ا اننكلو اهيف ناك امو

 اهئاهجوو دالبلا ءارما نزعه نيزلا نم هب اوماق ام نابو هركذ اناء بحي
 رعلا يويدخلا نالوا ديو ةميفلا تاذلا هذه انل ظذحي ىلاءت هللاو اهنايعاو

 نيما ةينارعصلا ةياعرلاو ةيئابرلا ةيانعلاب اديَّوم لالجالاو



 دي 0+

 دانا نم كراملا ل رك تاع لع 1 ارغلا ةدمصقلا هله ل تدرو

 اهتثرأو هيروملا ملأ ا ند ىلعأ د هدأ دوودا هيأ زيا لضاقلا ى ملالا

 0000 لاقا ممر [هانرشن ةويصنلا هه ظعولا ناسأب نييلينلا أ ام صرت و

 ىلاعت هللا

 ايحو ام لينلا ربثل اوُذا مو
 تءعط هون نيع لك اورت ىلا

 مكلوهو هنع ًاماين مارا يلا»
 هل  قْذال ا 2 ما ّ

 ةاظع اوهمسا سائلا اما اي 6

 2 يل نا يب اودتنا ءالؤه

 و 55 لق اييلع فدص قالخا

 بتك لو ميلعتب ا_هدنتسا /

 توعد ةبلاددت ا كلا

 ش كل تيعس لو لمعت ناكم نهدز

 الجم متاذرم أ رفق تنجم 3

 م 5 "5 راد لك

 وخأأ دادولا ضعم يف يدنع 52

 مل الئاس ودغأو حورأ و

 نسح اف ىطعملا لئا للا اومركحاف

 مكشيعل يبلق ُغيسو الين تسلا
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 ابجو هوه بلق لك اورتملا

 أم 2 داسعلل
 ر

 اءلطلا عرسإ اوه ف لف. م
 ا

 سمشلا هنأك

 امطاللا مصقا !رابغ فرايبلا دنع

 ىج+و 0 مابح دق قفشم نم

 ل كلف اء اضل

 امضالو | رهص م اف دِجأ

 ادكلا لمحي نبأ ار رامح م و

 ابركلا ع ولجأ ةييركلا مولا

 ابعت يكتشت ال يتلا مررلا ىس

 اءاصوا نال داو لك يف تمثو

 ابعد اكحضم ىلثو متعم# لوف

 ابرت نمو ىرثا نمو دعبو برق

 ابح ديزم موبحأو ليزجلا ىطعا

 اء رالا هب متلن الئاسأ ورهنت لرأ

 انو 1 اهأ ب تدك ترن

 |.وغلا : 5 د أس



 اهدعي ٠يثال ةينم ل ينا

 هنلخا طق دءوب مدعا مو

 مئاخر ةيسماءع لك يع

 كل لواذلا م نارصم لحأ اي
 1 تمثث ءايعاب ىومئلعلا معَف

 ًايفس يننوهرث ىذزقلاو ىذالا 1

 55 عطنا 5-3 ف يوقد

 امد 3 ب نورث نأ“ 3 2

 را و كيراجأ امو. تكد وأ

 ةهعضأوت يف ا تررم ركو

 هلا ترئد نأ اع لابأ لو

 كا برقلا؟ طنا بيرق لا
 ميم تنل عش يلد' مك ريغ ناك وَ

 ل ةناكم ال ضرأب 98 ياه

 اهب تفرع قالخا م راك مكلات

 اوةيتساو ناسحالاو ٌربلا ركيلع

 اودوتجاو جومملا ركشم اوم اوتو
 ركحنلات الا لقعم ركل امو

 الدبهباوةتال قدصلاام قدصلاو

 مدع قدصألا جارل مقدصوأو

 امهذلا لو ىصح ىلاسدصخلا باو

 : سداءاعا م 9
 أ.حع و مفلخأو مد 4.

 اءاط أم نكع يلاز> تح كيهسو

 ايرحلاو لذلا تقذا زيزع 1
 اعص نا رمالا لمح رحلا ةهشو

 اببل نم دنع ىرادي هيفسلا نا

 أيي- اذل كيسردا الو يئافص ىلع

 ابضغلاو نءيفطلا ينتعش نم ناف
 ابرض مكة ءسوأ يننكلو أبرض

 اب رو ىسانأ ىت>هل سال كفرا ع سو م

 اياقنم رح 6 دعاوفلا سك

 ايرغلا مترَّرع اك ينوززمف
 بلع ىذلا 'أملا نم رمكورمخاو

 ايهذ يب ضرالا هلم لم لين دقو اييف

 ايدالا هع فقر 8 ةدسحاو اهله

 ابعللاو وبلا اولخو داشرلا ىلا
 ا بن اروع 9 0 َن

 با راعن ريح سدا

 ايذكلا مارح لف يذلا باتكلا وهو



 دي 4 < اع

 ايغر ادملا فيز ىرسيف كل دجي فهيف فيز ال اديج ركءاجدق
 اره ضحم 12ريدلا ريغب ة هلا نا مروظا فاخ هواممال نيدلاو

 اوص لوبقلل مياس باقموق اي 2 يسملمو معن يأ تلذب دقن
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 عانصلاو عئانصلا

 5 5 نم سو رخوات يدننأ هلفر عرابلا ةرضح 5

 ركبقتلا نر 1 الاودحا هملا ت ترآ ه2 أهو اندالل : ' عئانملا ىلا تفتأب نم

 لامهالا بام اهيلع ًالودسم نايسنلا اباوز يف تدسما ىتح لالصضالاو
 سيفنلاو سفنلا اوفرص ام دعب عاتصلا ثنا ىريو نيينطولا بلاغ نب
 اردت ؟ءادمفب اودجي ملو تناك اك اهتلا- اظذحل دهجلا لك اودهاجو

 ال اعنعا يف يرن رءداقمال نيفسم | د أه اوضرو اهوثارتو مسوق تمسي

 ةسمهتلا ةلاا كلت ىلع 9 نأ الآ هءس

 مق ْق مود لاك اماني ل ملانصلا 4عد نم ابوروا هلاح ىلا أنرظ ولو

 نودءاساو امدقتل ميسفنأب نواه ا ةورخأأ باونت أو ني.دا.سلا ىرنو رهأب

 قرطلا لك ذنتاو تافتلالا لج اهريمت كانه تاموكحلاو اهحايغأ هاو ماب

 - ةبرامملا تاذهاعلا لقعلو مف نءافثألا علاضب يور 5 لدوت ينل

 5 ىسالا زكرملا ْف اتعضو للقو اهوادت داددزا ىلا الصوت ىرخالا لودلا

 نيشادلاو هيلاما زئاوجلا هتموكح نم لانف هلمع يف عدبأ مدنع مناص لَم

 ةشوقنلا تاجوسنملل الون عرتخا يذلا يوا_نرفلا راكيج ويسملا لغم ةيلعلا
 هراز مث اناشين هيلع لانف زيراب يف راص يذلا عئاخصلا ضرعم يف هضرعو
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 يذلا! ضده لثمو عارتخالا ذه يف هحامنب هأنهو هسفنب اونرك سيئرلا
 اناشين هيلع لانو دحاو تقو يف ةربا نيرشع كرحت زيرطتال هلا عرتخا
 يذلا يزيلكنالا فازحلا دوجرو ايشوي و 187 5 ةنس فرشلا ناشينو 0 هذ

 بقللا اذه ريتعاو اكلم ًافازف بقل فزخلا ةءانص يف هتعارب لجا نم لان

 ريثك لثمو لايهتا يا ةورثلا هببسب هيلع تلاهاف ريما بقلوا امرثكا
 مهدادعت تدرا ول ماةملا يل قيضي نم

 بح مهفورع يف ىرسف نيرخ الا يف هميظع ةريغ تدحا يذلا اذهو

 ىلا هلا سفنلاو كالذ باستكال ىعسي منم لك ماقو ةرهشلاو عارتخالا

 تاهجلا دعبا اذصاق هدالب نم راسو راحيلا يكر نم مدم مف أعبط هابل ءايلعلا
 مو اهيف دوحوم ريغ ناك ام هدالبل ابنم لقنيو مئانصلا ضع ىلع علط

 كلذ ( نع نمنو مهسفنال اهوبسنو تاعارتخا ةلبج ةيرصلل انراث 7
 تاهجلا عيمج اومحازو اهنافثاب اوربتشاو عئانصلا مي .ديا ىلع تم دةةف نوهال

 قاوسالا يف كرظن تهجو اين ملاعلا يف ناكم اهنمولخي ال مويلاف مونة فب
 رعاشلا لوف مهيف قدص دقو اهب ةنوحشم تاناا و نيك اكدلا دجت

 ماركلا ماركلا رد ىلع يتأتو  مئازعلا يتأت مزعلا لهاردق ىلع
 ةدوجوملا مئاضبلا صحم و ةيرصملا ندملا قا وسا يف لوجي نم نأ ىلع

 لاههالا اياوز يف كرت دق اريسي ارزن دجي امناف اهتم اينطو ناك ام ىريل ابيف

 ليوط دهع نمذا ا هنم ديفتسل نا هبحاص لمّوي الو ىلاط هيلطي ال

 .فكنيرهاملا عانصلاب ةئاتم اندالب تناك دقو راوبلاب انعئانص ىلع ىفق دق

 ايوروا ئاضإ نم ًائيش او ري لو اندادجا شاع دقواهيف ةجئار تناكمئاتصلاو







 :رمجرلا هلل دمحلا
 ناسحأاو لضف هْل 78

 لبق ضدي قبلا انام
 هتاخو هعنص دابعلا لك

 لا نم عبو يصعب

 سانلل ىدها ةتمحر نم

 مونلا لها اومزعب هبل

 ريغلا قر نم دالبلا قلع

 هدوجوب اندالب تحبد

 رايخالا دلب ىلا 7
 راكفالا لك تبع

0 3 

 ج ىلا رظنا
 0 اهلا ىلا رظناو

 ءالقالا لها ىلا مجراو
 يضاقو يتفم ىلا رظناو

 هنايعا مما لخداو
 ئرسنأ 3 تراد م

 غي 0

 ناوكالا بر

 لزراديعلا ع

 ءلضف نوك 1

 باطن

 ءانا

 4.-هزر

 لعفب
 سابعلا

 ءوللا فوخ

 ريضلا فرص
 وق د وهس 2

 رارسالا يد نم

 روت

 رودلا فوف
 ارزولا ايو |

 ءاكحالا له

 ماسقالا ايو

 ينارلا ىقل
 هنامش عم

 راكن الا لوح

 ةيرصملا ةاشنلا

 همحرلاب هلوسر 2لسرم

 هم وم ءيش لكو
 همكحل ناك ءىش لك لب
 هيوشن وأ هه فرص وأ

 ةللغلا كلت تلجنا ىتح

 هميف يف ونأبت راسف
 همزالا ىاذ نم لك نع

 همنا م ترفو
 همد.ملا فرع مهيمجحلا ىتلا

 همالا لق ريلاو

 هع نوكلا يف ىثب امو

 ملا يلاع .قيرف ىلا
 همللا نس 6 فرعت

 همدخلا تل هي نيدحلا ىتلت

 مىفنو نير نسح نع

 همو' نه م اق مسجلا يفلت

 همغتلا له لاعف ىلع

 ببذدذعم
 ننس يع



 :دعالا فرع دق لكلاو

 ةينطولا ةرارح تبد
 متم ناش عامتجا ىلح أم

 هيبدالا انعومح تلمح

 مهومذ - ادعا طحو

 افرعلا رصم لاجر اولاف

 اوما نابشلاو ويشلاو
 القعلا ىف ممالك رثا

 امّوللا مش ىري. نمو
 انرظلا انابشل >رظنا
 ديار اوناعتسا ىللاو
 نلرافرعلا ةاعد او ربط

 0 عم مالك أودر

 ارجالا شع اونو

 مالعأ الأ ىرت يف

 نايشلا عمج ىرت رظناو
3 

 ةبدأ عمأس#ت أوحي

 نافرعلا روث ىرت البم

 ادنالا كفي

 امينا يع

 رصعلا اد ىف

 ةبصعلا عا

 رهو لب

 اقيبقلا لق
 ومات وال لب

 البنا ابو
 ايلا يب
 افطللا انا

 دياوف يدبت
 ناوخالا نيب

 نا رم
 ىرج لكحلاو

 همونلا دعب

 ءاكحالا اومن

 هكربلا اف
 نا_عالا قاف

 هبيماع لإ
 ناطوالا ءالل_م

 همولب وتقم ديري ىللاو

 همذ نم فياخ لكلاو

 هلككلا ل

 همذلا ضقان مالك 7-39

 هخللا مهونوذعو

 همربلا ريغ شوفرعي ام
 همحز ريغ ممايق ناك ام

 هعتشب دح ىصر يف

 همغ ةشرف ىلع مانيو

 همزلا لثم معو

 همهو نم ْيشلا صلخم
 همهنب رورسم لكلاو

 هميغلا شوشدت البج

 همزح نم متاصناا يس دبب
 هيهملا لهأ اوكرحو

 همزعب ًانعومي دجو

 همسقلا لجال مابس تلمع

 همجن دوعس ول ادب ال
 هءقس ءوس نم نطولا ىفشت

 همعز .ل1رع ريقلا لزتاو

 نإ



 د ١

11101111 , 
 هيلغلا يد نع هبذكلا ارجألا تكساو

 سه رمح 5

 ممم رحب كوبا تايحو

 4عووت م 2 ناس فوشاو

 اهملاحو اغوغلا كرغت ام
 هيويدش هزيزعلا رصف ١

 اوروال مآ صم ايف

 هتادو سا.ع مز: و

 هقح فرعت كواملا لك

 هقح عاضشل لوقب ىلإاو

 يع رشلا اد انريما اه

 مادخ ودنع يبنجالاو

 تاو ىالك عما

 انريعا يح ىلع تبثاو

 كراكحنا ميعت اءواو

 كودهو كنوكس مزااو
 رخآ نم لال دب ال

 هنرو هئشلا كرغي ام

 ددم#ت# فريصلا ةربا_وح

 بذب.ب دئارجلا 0:

 هنأسلو لذ ىلا فوش

 عمجللا اذ نع

 هعوبر اطسو

 اهلاحوا فوش

 هبوغرمه لب

 ابختت ال

 ه-ةلح م

 ير ودهح

 مالغ لثم يا

 انئزيزو ايو

 كراصلا وا

 كودع ىلات

 رخاتت ال

 4اس نسح

 4م تا دلك درو

 همنغ تاقوا يت 1

 همرلا لثم فيت وركب
 هةمميد هلود لكو

 همذب اهيدش لكحلاو

 ,لظ بيبر رود عج

 همكحللاب لوقلا ديّوتو

 همخأأ سعمشلا بهذتو

 همكح املاوتا لح ذا

 هش نسحا ادعلا كش

 سومو وح وجا ا

- 



 لراسرف ةمح أمان

 مارهالا ارقي نم ىلكو
 عسطمتاو هعارد درذ

 لوقل' ضرا ينيرج لبنلاو
 بادالا يف ربظي نسحلاو
 تدماق تاقوالا ةصرفو

 رد كلل

 كدا رو حالغأل لف

 كفا ىنعا دا_هالاو

 هناصح درط مدخلا يداو

 بوطلا عدجلا ىدملا اما

 0 ا.ادلاو سرفلاو

 م احمل 95 قحلاو

 دياوفلاو حابغلا قرم

 يوارأأ لثم داثرأا امأ

 دك 7 ١

 ناديا يف

 مينا .:رخ
 عفدلا برض

 لوم لا باج

 بالالل

 هيج ىارم هودع خادف

 ههزجخلاب برضيب هاقلي

 همذلا ضفن نم شو يف
 ه_هدصلا» تيس داعالا ىلع

 هءللا هرك نم لكحو
 ه سمزراأب مياصنلا ىدم

 ه-هدخلا ماكححاب موقلو

 همالا لك قوقح تاظفح

 همعتلاو هلضف نسح نم
 همر نم مياصنلا يدب

 همزرخلا ادءالا نم كترف

 همتز نع يلالضلا در
 هماظلا طسو ايضلا ير

 هماعب يدب. نم لضفل
 يىلاع هناب

 هءمنلا ظفاح قيرط تمزأ

 ه_موك لا> نم هيرت ام

 ةينرادسم نسا "3

 همسنلا اهباب نم مشن
 همم تراص هسردملاو

 هههلا



 9 وأعمل اندم معن |

 مدس ١ ةعارزأ' رهمس

 ةئاصنأأا ةاتثل لذ

 ةيرصأا ديارحلا يذه

 مئاسل اوئاص ىلألل لق
 قداصةمدخ لل | اومدخ

 راون الاك فرامملا اولمح

 مت لراك نم اوبينف

 اوارنا عم دالمأا يع

9 
 اع ارعالا و

 ت4 هَدََع ءىَش لكف

 يو 1

 موظنما لغم
 م لاستل كود

  اسأ اب

 ةنلا ةيفاص

 مينا وح نع

 وفانم ريع

 راخف الر

 معا
 امادعأ هي

0 

 تاقوالا كي

 ا أوقا

 همون نم وذا اخا هب
 هيك :ويص ضايرلا امأ

 ةيضوأأ تاير تبعا

 همعلا قوف ناشين رم
 4هرلا هتاطوال طفح

 هةموو اهوزرب و

 ه هرم ا دالوا سأسو

 همحرلاب سانا كرديو

 همعلب  ةمقنلا لدبو
 هيكل واعف 'يث لكو

 امصنب هو ىركلا

 ةلغ ان ه هب لاح رمح ع سا لضافلا٠ اجا ن

 هلايشاو هلأ 1 || ٠ نعيم 8 هلام :>واب ةمامأ |عويصنلا

 4.4 تانأمتو تافؤصلاو 3 4.4 تعول لو يناسالا عونا اره

 5 1 لنوم 4ع ا هيلعتل و مهفلاو اوزامح 01 كاردإلا تا>رد 4. تدعءأمتو

 عيوذتلا يل قا ا هل حاثاو ماظن مدقت الو لاثم 1 بربع ىلع

 ا



 م
 ماتو تاذلا دوصقملا ضرغلا مان ةعدو هأعبارأا هدرفا ل لعجو

 لم :! ىلع ماظنلا اذه رها يلم ميدب 0 باستك الا ةرئاد

 هي ن.زاتم م ف عئاندلا يوذ ىف لآ : < د اذه ىف

 نب ام ةعارزأاو ةحالقلا يوذ ىفو مطاعا ىلع نير .اثم مهتراهمو موتا عانص

 ةرستلا يوذ يفو رقفلاو قيضلا ىف تاجردو ىنغلاو لاملا يف ةطسب يذ

 تاجردلا ينلتذلا فئلاظوأا يوذ قو م اوما لضافتو ما حرد توافت ىلع

 ةقلطملا ماوالا يوذو نيناوذلا ىهتةب نيلماعلا ةاجلاو ةرادالا ساب رانبب اه

 تاقبطلا يف مهفالتخ' ىلع لئاضفلاو مولملا يوذ يفو كلذ ريغو ةدينلاو
 برام ىف م,عونذن مم دصأقل م١ ىف موةوافتو ميلا ةفامالا نوئفلا باب راو

 0 ةنيابم مم ماسقالا هذه نم هلكو بهاذلا ةسسيران ثهفالت>او

 :مب عون وأ مسف لك يف يتح جاتحالا ةطبار رخالا نيبو هنيب ضع
 0 ركذلا قارغتسا ممو ايونعموا ايسح اجارتحا ضعبل هضعب دارفا

 لالخ ىمدقساج داو "يب ةلاطباا يوذل جاتحا نم تيار اهف اليوط

 فساةس نييكترملاو نووتسل مب ةنودشلاو 09 وأدب نيذو> أ تب ارفرأب بدلا

 تاسموملا توب دنع لم انما رظنبفقف ةلاهجلاو ةلاط لا ىوذ نم مابا
 صوصللا نا امكةلاهجلاو ةلاطبلا يوذب ةنالم ارت ىالملاو رومخلا لا

 ناناه زي زءلا نطو ''ينبابف بلاغ غ ةلاهجلاو ةلاظبلا يوذ نم مهعاونا 0

 :ءاندلاو ةسنخلا يناعمل ناتعماج اهراصتخا عم (ةلاهجلاو ةلاطبلا ) ناتظفلل
 ايي تيفال اسعار لاعالا ءوسس يلا ناتيعاد حالفلا يقارم نم ناتعنا»

 ال ينامنالا عونلا لهاك ىلع ءلك اهلها ىعللاو ربالاب لاغتشالا ىلع ناتلماح



 دي 8 < و

 فقثتال فراعملا نع مهتلاهجب نوب رجم حاجن مهيف لمؤي الو حالف مهنه ىجرم

 مل ناك واف مياصنلا م.ءابفا رونت الو ظعاوملامهناهذا

 35 لعق و ةاشرلا ليساعسم نا ل ىلوا ناك لب ةلاهجلاو ةلااعبلا 1

 ىف رك ذلا نس هل نوكي ىت> دارتحاو دمي هنع كفنيال هب قبلي لمعت مب

 م د.ميو هقالسا هداشام مديهب هخي رات ايهم هوشيالو ةي 0 لا

 هتلاه»و هتااظمب

 ةروص نسدأ ف هللا هكر تاةواذملا ةصالخو تاناومملا فرش ناسنالا نأ

  فىطنلاو 3 هصخو ( مي وقن نسحا ىف ناسنالا ا:ةلخ دل ) ةدابشإ

 ( 2 يش لك نقل ىذلا هلل 06 ) يوتلا هئطأاو ساوحلاب' لا هأأخ نمرو

 ها نهو 4ب د ناب ند تا.ةءمو نييتاك ها هرأساو 5 لع لعحو

 هاصم ءاداو هلاقثا لمحو هلركحامو هب كرا تاناويلا هل لاذو هنوظفحي

 ةمو قاخلا اهعدوا يلا رارسالاو يبقا 7 كل ازد 3 لوف كالذ راغو

 نأ هل ىجبخل مأ ٠ نس هتاقولا#م# رئ !اذه لود ع هللا ه٠رثا يح ١ تالللذملاو

 ىلا رْظن ول ناس الإ نافركذ اع الضفو ةلاهأطاو ةلاطلا َّق هتاقوأ رع

 تاريثاتاا نم ة.هلالا ةردقلا ابف تامعتسا 1 هئاذغ ىف اهلك اي ىتلا ةمقللا

 ةدوربلاوةرارحلاو رمل اوسوشأاو راطم اوحايرلالاسراك ةيضرالاو هب ولا

 ضن را رانو نوعت نجاعو ساردلاو عتنأ اورذبااو ثرحلا نمو كاذ ريغو

 يناسنالا عونا اذ. ة ةمدخ ةيهلالا تارؤسملا كلت هركفب فرعو كلذ وحنو

 هل اظملا ضر. ةنطابو ةرهاظ هلأ أيغسسا يتلا ةددعتملا معنأا هزه نحو

 هداءم ةعفانلا لاعالا ميس هرمع نامزا قرفتسي لب ارثد ةلاهجلاو اراعش



 ؟ دوا

 2222-0 ل ا للا ل اما هلل ميه ديس سس تس سنبيسنبنب ا 0 ل صم عملا لا تس سل سلا تتلللا ياس سي سس اس تيت --بييبلا بلا سس ل ل عسا

 2 ليفكلا ركالا واط ركشب 7 5 دوأ 0 مودي ىف ىلا لاغشالاو

 مرمات لد ةيجلا هد فرفتو ةرفنلا هذه )هادا 1 مسج 56 مومعلا

 1 5ك تأوس ما ان لد ضغايتلاو رسام | عذخما م | الهم ممالحا

 نيونسحي منا لاو ب لست مث م هاا وسل ةلاهجلاو ةلاطبلا ووذ كني لاخ ىئد

 دقااو ربكلاو بج! انكرتو ر ”اينلا انسلتتو لارا ادم دع اتابع

 انيدأ داو هلدأب نطولأ ايمدخلو ًانطا 5 رهاظ اب هه ] بواقلا تلامو ءاضغمأاو

 رهلا مان هورذ أ ٠ حيدتمل د الئ بسد 2 لردناوقلاو مئارشلأ هن انيلاطت ف

 انفاللسا هكردا 5 انكرفاو هدابزو انريغ هيلا لصو ف ىلا انلصوو ةداعسأاو

 ,«ب مهل دبشي خيرانلا تادفص يف ًايقاب ايح هركذ لري مل نيذلا نردقالا

 هذيف ٠ انعئانصو انلاغذا ىف رمخأ ١ انمحاب نع ديلا عاش ثل راصعالا ىديأ

 29 امريغو هصرغأأو بادالاو دطؤملاو رغالا ذايسالاك ةنطولأا دئاركلا

 انكدخرتو هرم ردغ متاصناا 6 اةغادفا ىلع ىد ات نيبرصملا ءال ءالاضف 2 2

 فرشلاو دهملا هيف ا“ هلاردا ىلع انونشحو لاثمالا انل وبرضو قرط م ثا ىلا

 نو بسد أ نءامأع ٠ نوأا ةمدخ ىف هلصأ ف ىلعا ولا 0 و الا 50-0

: 3 

 ه1 انو مو مح ثاصخاا هل د ةرخسا ل . ندتو ممر: رشم رغشي م م ا ل4

 101 للملا يتلا الرجا نم يأ رانا ىلع اند رس دزبرا لا رجابولا
 000 : اممفق اهعأ راهلمعتسا امردي لو ايرلظع اوف اهذمو

 اهرقرص يللا تاثوأل و 8-5 الا ىف اهو 1 ى ١ باعتالاو ماعلا عفنأا دعقأ

 الا نعمل نطوأ او هللا ةمدخ ىف كلذ لد هب راهن وأ ةيلمأ راعالا سون ن “<

 ا



 ديب 1

 نا:ثءالأو شا ديب الوانةثو لودقلا ممتعا عن لباقن نا انب ردحألا نا عم

 دعاقلاا نوكي فيك مقتسملا طارصلا ىلا ىدملا ىلا ةماعلا ةودقلا ميلعجنو

 يقرت يف !ًدهج لأي مل يذلا لظعملا انيويدخ وعسب ةداعسلاس مش مكتلظا دقو
 اهيلع تهب تناك ةيحالصا ًاقرط انل متفو حالفلاو حاهتلا هيف امب نطولا

 نسحب نيهجوتم ةعارضاا فك ١ اوهفراو اراصناو ًاناوعا هل اونوكف يك انعلا
 هلع و هتيانع نيعب هسرحيو ةيلعلا هتاذ انل ظفحي نا اياربلا قالخ ىلا مناي

 نيذلا نم ءوسارئاود 71 صب رد نم اوعدو ةنوأ لك يف اروصنم | ديو

 لزهمي شو هينطولامساب نيرتستمنو:طببأ ١ فالخ نيروظمراردلا لالخ اوسأج
 بلق ىلع داحتالاب اونوكو مسدلا يف مسلا ناذ مللاوقا تاهرال نيمناج ريغ

 ة.ضرملا لاعالاو ة.هومعأا مفانملا داجيا ىلع فالتثالاب ننواءتم دحاو لجر

 ومس نم اودجتو ةبولطملا ةياغلا ىلا اولصت هيوذو نطولا ىلع ابئارم ةدياعلا

 ودنلا يناج اوهزتلاو دعاسم معا ريصن ريكا هثانعب هبا هلظنح يويدألا

 لاملا ةداعس هيف 1 قيفوتااو لاخلا حالص هلضف نم هللا او آساو ةئيكسلاو
 حالصا ىلع رداقلارهاقلا ىلا هما اوعدف تامأملا نمهعفد ىلع اوردقث مل اهو

 يبا دحلا غلب «يش لكو ىبتنملا انروءايف هيلا ناف ةداخو ةماعرومالا

 هللا هدبا نيئمؤملاريما نسامح

 يسرك ىلختإ نإ لبق هأع 50007 ةماعلا ا::أود لاوحا م نم

 دع ناطلسلا م انتفياخ و معالا انناظلس ان الومو انيس سل ةفاللا

 مدقتلا نم نالا هيلا ثلا امو ةلاحلا كالت نيب لباقو ىلاعت هللا هديا ديمحلا
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 هل ام ضءب ىلع فقوو ةينابرلا ةيائعلاب ديا ناطاسلا اذهردق فرعوملاو

 ميلعتلا لعجي ةينسلا هتدارا تقلعت دقن ةديمملا يفاناو مراكملا ثن

 طخلا ]مت ةيئادتبا بتاكم ةيرقو دلب لك يف متو هدالب عي ىف ايرابجا

 نيدلا رئاعش ةماقا ىف ددششو ديحوتلاو هقفلاو فيرشلا نارقلاو باسحلاو

 يعسلا اذهب و ضئارفلا ءادا ىلع ةذمالتلا ربجت ثيحب موصلاو ةالصلا نم

 قورع أبنم عطف ىتح نمزأا نم ليلق ةرماعلا هدالب ىلع يف ال دولا

 ثحامأا ةضبأ حالا ما هأ ةمالا ضبنتو اهئادثا عيمج يف فر أمارس انتو ةيمالا

 ىعس اذهو 4 10 همر 1 الأ 4 اذاس لع ب هلا: مال يراجملا هلو ْن 2

 لا رو ال نا ىلاهت هللا هانزح 6-02 ه هلك دحا ه.ف ىثم أم

 4 .عيتح ف لعجت ء ء'يلعلاب لا 4ع ارزلاو6ة او ةراوغ أمل الو اهفرأعم هلا ةمالل و الو علاب

 4٠ باو نهو 8 ةمالا ةذاعسأ الصوت 5 مانأالا ميلعتلا 5 فرأمملا مجمع ةقي رش ثأأ

 نراكسلا نم هيلاخلا ةبرآلا ةيمظلا راطف الا نم رذك هن راع قف 4.عس

 مزاي ام ءاطعاب ةدعاسملا دي ادام دركلاو برعلاو سكرملا نم سانال اهئاطعاب

 يدعي ناب هتور“ دحغع نم دملا ةمفد اندد كلذ لءحو هشاألاو تاإلاللا نم

 0 نيح الفلل ةعسأولا همضار | ىضعا كلذكو 4ةدد ند مدخل هلوص##م س

 ةناعا دوقنلا ن هلودخ اد 1 اهو راميالا ةلباقم ْق لوصحملا 7 3 هم ذخأب نا

 لاهالا اهرففأو 4 تناك ىلا مااقالاو ةيدوالا ند اريثك رم اذ. و ىل

 ثبلن ال ةيراملا هذه دادتماب و نارو>موذتو كركلاو افلبلاو زيزعلا ةرومعك

 ه:سأعم نمو 1 يحرا أم نسحأ نارمعلا نم ةغااب ةممأت ةماعلا دالمأا ىرن نا

 عضاخ لكك يف نوناقلا ذيفنت يف هاباعر نوب ةيوسعلاو رك ادحلاو سااجلا متف
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 ألم من ردثو عبأت و عيات نإ قرفي الى ,ءارسا و ييشو [سم نم ةنسا!هةموكمل

 اًدح ةلودلل عبأت ن1 مبسماف دايعلا نع داديتسالا د مما بيترتو نوناقلا

 سنجلا فالئخا عم هاياعر بول يف هتبح سرغ يذلا اذهو هقو ةمب ًاعتمم هامع يف

 تايرتفملا نمهل اورج تسال ادا وه امئاذ نيقفانلا ضعءب هب دش امو ٠ نءدلاو

 نم ءاماعلا هبيرق' هنماحم نمو ٠ نآقلا ةرثاو رودصلا راغيدال سيذاكالاو

 اذهل ىق:نا دقو مهيواتفو ,هراكفاب ةناعتساو هرطاوخل ابالوت“ ا يللاعلا هساب
 ةليضفلاو ةحايسلا يح 7 يقن فيرشو يقل حناصو قةمم ملاع لك س

 لضفا نم هنأف يدايضلا ينبسحلا فيرشلا ىدهلا يبا اي و

 ةوذو دادعتسالا نس> نم هل اء ةسايسلاو ها ةليفن اوزاح نيذلا ءالضفلا

 فقو دقو ةسارذلا قدصو بدألا داوم ةرازغو عالطالا ةعهسو كاردالا

 ليللا ةيعس أوم ةماعلا ةدلودو مظعالا هناطاس همدخ لع ةي.طلا هتايح

 ىوذل يعسأاو ءاةءضل' ةدعاسمو ةنساا *ارحاو ءارغلا ةعيرشلا ىلع ةظفاحلاب

 ابيف هلزنا يتلا ةلزأألا قعحا ىتح مهنايداو م.:اقبط فالئخا ىلع 5-5

 نبل يو هلام راو هيكلتلا دع دارا ةرومأللا رستانألب

 الو هتيتر واع يف رثؤي ال بناجالاو نيلهالا ةنسلاب 5 ودم ميا هأضف

 ساد نم هترابطاوسانلا عيمج دنع ىظملا ةناكملا نههلا٠ ىث هماقمنم طب

 ديساالثمو ٠ تافصلانءاحاو قالخالاءراكم هلمعتو ررضلارضووتايتاذلا

 حاسو رومالا برج لحجر هنأف في رمت نع ىنغااريبش |!يناغف الا نإ دلا لاح

 يغالاو راجل مي رادأا سردو نو.-أ. ١ لخادو , ءالا طاا>و راطقالا



 كك

 اءد ىزلا اذدو لضفلا يوذزيب هدحو ةءا ميصا ه تأ ءاقعلا ىف هءأب دعمأو

 هسادك صاخلا ؛اهاعلا فيقأ ىف هلاخداو هئاءدتسال مغءالا ةف الا ان الوم

 يف رظنااو كواملا ةرماس1 ةماعلا ةطلاخناو براجتلاو فراعملا هتاها دقف يلاعلا
 نمو ٠ ىلاعت هللا هظفح ظعالا ديسلا لضف نم هلك !ذهو ةيلاعلا تايسايسلا
 رابخا ماطت يفدربسو ةكلملا ءاحنا ميمجيف نمالا طسب ىلاعت هللا هدنا هسا

 ة.ساءسالاعالا ميج يف ءارمالا وءارزولا ةكراشمو هتلودنُؤْش يف رظنااومالا

 ةراضح دال م دقت هب امو ةءارزااو ةراحتلا يف هثحب و ةيرادالاو ةئانقلاو

 نوب رصملا انناوخال لعال لاعا ليصفتب عوضوملا اذهل دوعتسو ةيراعو ايفطو

 نامثع ينب نيب اه: زاتما ىتلا هلئاضفو م ملا ةفياخلا اذه مراكم ىلع اوذَقيل اه

 نيدصاقلا اك هلم>و هتكوش د هللا دإخ نيطالسلاو كواملا نيب لب

 يابت
0 
 قباست سونألا ةيردنكسا رمث يلاءلا بانجلا فيرشت دنع هوابدا

 ءارغ ةديصق كلذ ن مث بوبخلا , مريمأ ةعاطب ا ة.هدلا دئاصقلا ميدقتب

 برعأا اذاب ىنطصم موحرملا ديفح برعلا كب هاربا يب ذلا علا ةرهت عرفل

 امنه لأق

 سارعلا ىنب يف نساحم ىورف سايعملا انس نع مسبب رقت

 سابا حذو ناسح رهش نع رخافموهو كشلاثيدحالتو

 سانيالا ةلحو ءاهبلا بوث يستكاحاملاهب نمئادمأرقاف
 ساثلا عيمج همدقي ضرف  هحدم زيزع ىف نسحيلوقلاف
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 سأمأ ريح روذلا ةمعد هأسكو

 ءارغ ه امص أمنمو . باداو نسا الك امد نورشءو ةعست رك

 ةرردنكساب ةيدلبلا ة.ةكلانواعميرهزالا لع ىلا ليا زيسأا لضافلا ةرضخل

 أمم لاق

 لهأعم مقر امل تدسش

 انلا كالف ابتدشو داليا تدس

 ةمكد لرامزلا د أتم 7

 ا زها كل ةءبش رد دلل

 ةينطو ةضبنب لوبكلا تعر

 ىلعل أو 9 2 أءهسأل كعء.ط كو لو

 اخذاب يلاعلا يف قرم فاي م

 ىرولأأو ىسفت كادف رصم زيزعا

 ةلود 3 اهئامس ردب تازال

 دهاوم دبع لدعلا ىديأ ثتحامو

 دءئاشو تامروححملا دئاس نم

 دحاجلا داكوف اهرينب ثتعدص

 دعاص» تزواجو سيشملا نس

 دقان فرط ياو رومالا نزي

 دساللا ناب تذخا ةءابثو

 دئا مفعا لراسالا عبظلاو

 دعاص لواهملا تناو الا

 دحام ةئزملا يام عورا نم

 دلا> كالمو ةمساب ءاوهح

 لاق نا ىلا

 افرشم هيف تدع موي دعسأب

 يتلا كتداع فيصل يف هب ىففل

 نوسنلو هاجرا

 335 7 نسحأب 5 ِش عا رو

 لناع هركأ تنأو ءافصلا رغت

 دئاوع دوعس ا دوا ىغلت

 د ارح 555 أفض سد تدعو

 بسماملو دهاشمو رظان#



 دي مالا و94
 ا

 | ] ١
 ا دقارفو ةراوسو فرادم اسأأ هي ضرالا انأر ى-

 ا دئازلا رورسلا يرردنلا ىنو تخرا رئاثيلا هاوذا كانهو

 :” 455 ه١ هال ا

 أهر ّث نه ةهىلب د رجلا م احدزا 00 2 ةنأنرا أ دئامقأأ ٠ نك ادريغ مةنو

 هرم ىلاعت ا اهدبأ ة 4 ها دا رأ : الأب فرحا ةيعان |( وح ' ىنبنف

 ونب رفا يدايتام اجإومخلا ةنيرق هأ تمدق ىربكلا ةاحلا ىلاعلا باكرلا فيرشت دنع
 لوقلا اكيو امكن ايفو لضفتف ظن نم ة:دليصقو درو ةقاب امد عم

 قيفوتلا ضاير

 ضاير ةيعمج اهررحتو ةرم رب ل.كر دصت ةيذيرات ةيبدا ةبداع ةلجغ
 هرعم اضاير انرصياف ًابئم لوألا ددعلا انا! لصو دقو طويساب قيفوتلا

 ًالابقاو اًراشتنا امل وجرتف باد لاو فراعملاب

 هكرااىط

 بحاص ليععسا يدنفا نمحرأا ك.يع لضافلا روتكدلا 4ةعصو باتك

 اهل اهوعضو ءايساب ةماعلا اهفرعت 0 دارمالا هيف عمج سلدن آلا ةداغ ةياور

 ةني رقلاو ةرهاشملاو ةسيكلاو نيعلا ةلزيوةفيرقثلاو ةقشلا مجوو ميرلا ةكوشك

 بترتي :امو ضارمالا ذل ًأجالع نولاجدلاو ةلهجلا هلمعتسي ام نيب و اهريغو
 امفان اباتك هايق ابط ضرم لكك مفانلاب كلذ عبتاو ثوملا وا فاتلا نم هيلع
 فيطال ا جحا يف ةذيعص ١ ١ « ايش هنملوالا هر 2 لا عبط لقو قباس هس هلم هقمس ا

 وهو ْرمْزْلا 2599 ديسأ |َنمو4َقْلَّوم نم هيلطما ههدارأ نمثُشورف هةسمل عابيو

 رونلاورجثا يلاجدو ةكرلا زئاجم كرش نم صلخبل نانا لكل يرورد
 جيري جوب م هب دم بيروزي دبس. بوبس يوب يبرر د ساب بسسس بسب م سل



 د را 3

 ءاملا يأرلاو ةريصبلا
 مزال بحاصةسو رحل سذوت يف ردصت ةبسا.س ةيعوبسا ةدي رج ىلوالا

 - دقورومن يذنفا هللا جرف همأا اهر ردو ةيحم سوك يدق جتا

 ةدي رج ةيناثااو ٠ اهركرم مزال وه 5 رصم يف زياكن الا ىلع مالكلاب اهدادعا
 ريرحو ىريهز يدنف ارد:دكلازايتءاب رصع ثردص ةيبدا ةيساوس ةيعويسا

 ىلع ينبت يتلا ملاعا حاجن مالق الا يوذل انينمش جاحلا يدنفا بي يبلالا

 ةرثكب رمالا م دقت ىلع ا دضاءتو ةيبدالا دئاوفلل اريثكت ةينلا نحو صالخالا
 ةيسامسلاو ة.هعلا تاشنملا

 حاوغإ ةنمت
 ماما اما هلوبقي فالعلا دمحا يدنفا نسح لضافلا انقيدص ١ينهن

 عالطالا نسح نم هل ام نيماحملا طورش هيف ترفوت دق ذا ةياهالا مكاحلا
 الو قيزائثزا اردن | دكرم هل ذذما دقو تاعفارألا يف شاملا ةوقو عاملا لوطو

 اء اياضقلا باب را نم ليكوتلا يف هيلع نود. نمرورسو هلاعا حاج يف كش

 حاهغلاب ةنورةمةلا عا لءجي ىلاعت هللاو ةمحلا واعو ةناءالاو قدصلان م هنم هنورب
 نامورلا دنع قرلا يف ناكأ٠ بما

 رر#* لماك يدنفا ىفطصم لضاقلا انقيدص هعمجو هب رع فيطل باك

 بدالا لها م هض رات ذب هيفو ةفركح نيرشع ءاجغ ءارغلا ةسردملا ةديرح

 دمسأأ دنعو ةسردملاو ميدنأا ةراداب عاببو شور ةنالث هو ابماع عالطالا

 ةب ردن كساب ذأة مالا ليكو يرصملا ىفطصم نسح

 د ميدل هللا كمع د

 ل سس 2ا_س #2 ب سسبببمللجا



 دب رءال +

 ئذاتسالا
 ىلوالا ةنسلا نم نو الثلاو عباسلا *زحا

 ١5١١9 ةنس سمو ؟”وا*١٠ ةنس لاوش ١" ”انالثلا موي

 !م5+ ةنس ىهرامذ قفاوملا

 ملعتلاو ةييرتلا
 نا اهبيف مولعلا راشتناو اهتيبرت ىلءةفوقوم ةما لك ةداعس نا مولعم

 ةيلخادلا بورحلاو نتذلا لصاوتو بارخلاو رامدلا ىلا هلها قوسإ لهجلا
 دصاقملا غواب ورغظلا ىلا مولصوي أم نيبو هلها نيب هتلوا.ح عم ة.>حراألاو

 يدق كللاملا تناك دقو اهنم ممرح يتلا تالالاو تادعملا دف سبسإ
 نمالاو ةرذعت» ةيهافرلاو ةلياق اهيف ةراضحلا تناكف لهجلا روسب ةطاخ
 اًرخأت ةرخأتم ةءانصلاو ةنجراهلاو ةياهالا تاروثااو تاراذلاب ًاضرأدم
 هس خير لولو : ةدحاملا هل هيأ ؛ ىلا يزلا يرورضلا دنع امةوا

 مياعتلاو ةيبرآلاىف لرالا ةهرود قرشا ندا ىلؤو ٠ رئاسخلا نم ه.اع بئر

 يف قداو ديلقنلا يف عرسا ايوروا تناك هنع ذخالا هريغ لها ىتح
 كلل ااا ااا تا ا ا ا ا 22-2

 312 كارا ا ااا كا ا ال ل ا ااا اي يي يي وير ير يي يي 220059-25



 دب را.ا/ 4*3

 ةيسرافلاو ةيكرتلاوةبب رعي دكلا ةمجرتب فراعملا يلط يف بأدأو ميلعتلا

 مالا تاءأ ل اهردغو 4 ا 3 و ةيطاللاو ةيانويلا اب هلا ح د 1

 تءسوو أ هروغ 3 ةناع ىلا نالا ان وروأ رسبتا ف ى ١ ملمأا ممهملأأ ي ف ةقباسلا

 يي 2525252:25292جه22252خ 2 25ج اح ولا

 ىتح عارتخالا ىلا تهتناو اهمال | أو مواعلا داوم تركو ادا رئاود

 ةرابتو ةبراعو ةعارزو ةءانصو لع نم اهبامتا تارشب يضرالا املا ت
 ىلوالا ,ةذقو نيب انلباتوأو ةيرادا نيناوتو ةيسايس نونفو ةيبرح تال 3

 ٠ مياعتلاو ةيبرتلا هيلا اباصوا ايرغاستلو ًاملظع ًاترف انيارأ ةيراجلا اهتكرحو

 تاصوو لهجلا رسا نه تصلخت اهم ىت وتلا قرطلا ةفرعمل قاتشت سفنأاو

 تاماكضعبالا اهيف ةيبرتلا ةيراوت نمدجن الو لوقلاو لمعلا ةيرح ىلا اهب
 تناكحف دوصتلاب ىنن ال ةيخيرات ةءقاو وا ةهئال نم بادكلا اطقتاي

 ب وروأ ةكلمم لكيف مياعتلاو ةيبرتلا نيناونل لءاش باتكل ةءاطتم سفنلا
 لها هب مفتني نأ هاسع 3 جقنتسمأو ممالا ناب ةلباةملا نم ناسنالا نكمل

 كرايم اشاب يلع ريطخلا ريزرلا هنطو مداخ لالا ةمالعأل امتار ىتح هدالب
 ىد.س هتقو غضي مل هناذ بابلا اذه يف ةياذكلا هيف ام هاعمجو بيرعت نم

 ةباعكلا ةلغتشما .او ه.لصمب لشرف امدوتسم اما كرابملا هرمع ىضق لب
 لياقلا الا هيف هكراشي ل ةيصوصخ هذهو ةمدخلا نم هوا مايا ةعفانلا
 ءابا طاطخغالا نم هياع تناك امو ةلود لك ةلاح نيب دقو هلاثما نم
 فرا.لا ةيلمب اهباحت مايا ةوقلاو ةراضحلاو زملا نه هيلا تراص اءو لولا

 بابلالا ىلوال ىرك ذو ةرصبت ميلعتلاو ةيبرتلاب اصاخ ناك ام صخشل نمثو

 ةاراوملا ىلع ميدحو نيبقرشلا انناوخا معمل 56-



 دك رماه 4

 ايسورب ةكلم
 تقسو ةليوط 1 ور 5 مماعت او ةيرتلا يف تدبت>ا ةمالا هذه نا

 ميأ هلا 2 تلؤو دابتجالاو دجلا تمزال دو قيرطلا اذه يف !؛ هروا

 ةدغأأ نم هيل ء ص أم ىلا ثاصو ىتح ىرخا دع ةرم نيناوقلا .”روخأو

 ىلع ةموكملا دعاس يذلاو ,يلعتلاو ةيبرتلا يف اهداهتجا بيسب دادعتسالاو

 ءانما ناف ةهجولا ديحوتو ةموكملاو نيدلا يدصتم داتا حاوفلاو مدقنلا

 لبر: اني نواهالا ىلع اورج#مي و هلا لدوت ى ١١ قرطلا | 2 نءدلا

 هياء سانلا ثحو مياءنلا رشن يف رصنل / 244 و مهل ةيرورضلا مولعلا

 ةمالا حان يف ابحو نيدلا ءاسور بلطل ةباجا امو كس ام تاذبو

 نيناوق تربظو ةكلم رماوا تردصزالا ىلا 64 ةنم نمو ٠ اهئانثرأو

 ارايتخا ميلعتلا ناكو ىرقلاو ندملا يف ترشنو ميلعتلاب قاعتل ةيميظنت
 ال دري 1 نمو - ىلا هلسرا دالبلا لها ن٠ هداو 5 نأ ءاش نمث

 لمي كيردرف كاللا رما ثبيح +١71 ةنس تناك ىتح كلذ ىلع 5
 نرثاوو إ ودودو منوأ او ْ ًأغنات كو أأأ ٠ نم و طعب نم ءآأدو | 37 ظ ا١لأ ءلمتلا

 ةءوكلا رماوأ تردص ١ا/*اةنس ىفو هيرتلا لا_تو ةوم و مم , ىماعتلل

 مممازأاو يلاهالا فرط _:ىءدالبلا ىف تا اكملا ءانب 1 تاع ميل

 شع ده عرزت ضرا ةعطق 5 لكل تاعجو نيابلل تنجب

 تدصخ ةءسأو يضأر | ةلودلا ثمطقاو هثيشام هيف ى رم ىرخأ ةعطقو ام

 نيشتفم تنيعو نياعملا ةديطل مو: دعا نءذلا ةءاطلا ىلع فرصلل اباصاد

 بح ف ىلع ندمامملا ةسنأو هدب ركلا نم راح وذ أه ىلع عالطالا داليلا ِى



 1. ا سا ا ع باب بببام ابببب .تاسا سوموح ١ هسا - تالا!

 د ا

 ارما اوأر اذا نوشتفملا ءالؤهو ميلعتلا قرطو نيناوقلا نم يخبذي اهو مباع
 ةموكحلا اوهبت مماءتلاو ةيبرتلاب صتأمي ايف ريومتلا وا ةدأي راو ريفا ي -

 تاصحختو ةمجح دلا وف ثألذ نع خت ةذمالتلا مدئايو ةيب رثلا ةلاح نسم هيلع

 كاملا لغتشا متامنلا هذه تربظ ام دنعو ٠ ةلياج تان ىلع ةمالاو ةموكملا

 امو ٠ تا.جاولا ها نم يلاهالا دنع تراص ىنح ةيرتلا يوب ا؟ يلاهالاو

 ة.ءاد تناك ١ ة.حرا> وا ةيادآ برح وا ةلزا ةكلملا هذس تارز

 ١814٠١ ةئس يف بناكملا ددع لإ ى ّدح ةيرتلا قرط نيس#و مامتلا ةدايزل

 زامم لا ميلعت ١. المك نيرشعو ةئامو ةماع سرادم ثس ريغ بت ءكمفأا نيثالث

 ىذلا ساسالاو 1 :و.ام رشع ةسمح ة:ىلا كلت ىف يلاهالا ددع ناك دقو

 ةسردم ءانبب ةفلكم ةيحان لك لوالا نيرما ىلع عضو اهيف ميلعتلا هيلع ينب

 تتاكملا ىلا مم ءانبا لاسرا يلاهالا مازاا ين'ءااو ٠ اهيلع كرس أعانبال

 5 ١ نس 5 امم>يناوق نمو ٠ سبح وا ةمارغب كلذ نع لقبا م ةيئأعمو

 ءايساب ةماق ريرعتا فاكعذ ة> | لك سيئرؤ ةنس ١ ؟ ىلا نينس سم نم

 ىلا اهلاسراو ةنس لك سأر ىلع ةسماملا ة:ىلا يف اواخد نيذلا لافطالا
 ةيرت بغر نه نأو ' مينا ١ نم دالوالا باطل م.اعتااب نيمئاةلا سسفلا

 دارا نمو هدلب ساهم سيئر نم ةصخر ىلع لصمخ' امناو عني ال هدنع هنبا
 مدعب دبمت اذا الا هل ا ال متلا نس يف وهو لافطالا نم لفط مادؤتعا

 ةثروو لم“ ىلك راوهب ابعكم تاثنا دقو» يتكملا ىلا هجودلا نم هعنم
 بغريل ةيحانلا سيسق ىتكم لك س .ْر تاعجو اهب نيلةشلا مياعتل

 ةكلملا ٍتلاز امو ةبوقعلا يس دالوالاب فأريو !متلا ىلع ثحيو ييلاهالا



 دا راءالا/ ا“

 ةمارغأا ددعو نام صعب س.+لاب نح.فاعملا دال منأب ى- 0 ب قرأت

 ةعسن راد دادعتلا نوث لاح ةريخالا مايالا يف كنرف فالا ةثالث ةيدقنلا

 امه اورام ةنكللا لاسرو قيريدألا عبمج نا لبي اذه نمو :٠ انوملم رشع

 ةمركللا تصاخا دقو ٠ادج ليلق هدلو 9 نع رخآتملا ناو :دحاو ادب

 ذخأوب : يع ةتئاكملا :ذمالت ىلع فر ملا امامبأ .2' قرط تترتو رماوالا رادصاب

 بم هس يلاهالا ىلع ةردةمةمي رض نمو ا ةلءعم تاهح ندور لافطالا ىلع

 مزاي ٠١ ىلع ةيحان رادتفا مدع تأأر اذا ةءوكحلا مدعاست دقو مرادتقا

 نو 4 ة.:دلا روم هلأ ,حأعت ىلع 4 سهو م 3 ءار.: ,الا بتانحملا تناكو 354

 روولت قرطلا وله ل ىذلاو مظعالا دصقملا وه ىذلا ة 4ب ادكلاو :ءارقلا

 كلذاو هسفنب ليجتالا ةءارق نانا لك لع ماح هنأت ينام آو ريلا ىهذملا

 ش مم, #فنأب ليمتالا ٌةءارق نم اونكمتيل ةعا ارقلا عت يي ىنيلادالا ةبغر تمانع

 هيرتلا لصف ىف يحاوذلا صعب ىس نأ ىلا هلله كاذك لاا ع ترم:داو

 لىكلو | تع منلا دالب 2 لصا> وه 5 هيشاعملا ه.درتأا ند ةينيدلا

 مزأي أم م ا يفر و كالذ لع قفأوت م 4 :ا.بوربلا ةموكلا

 لدعت نأ 3 اني ةنايدلا ل اجر ىريأ 4 بع بتكملا ف هأءادو هنردإ

 ىلع سانلا رابتعاو لاذنمالاو ةءاطلا ىلع لفطلا يشياو لضفلا قدرط نع
 لعفو فورعملا عانطصا ىلا لجملاو ىبرقلا يوذ بمحو متاجرد فالح

 مكحلاو ةينيدلا دعاوقلا اهت يبرم ىبتنا اذاف هلهاو ءوسلا بانتجاو ريخلا

 نه 1 ردحأو ركل روع ند مادقالاو رخافت ريغ ن 3 ةءاجصلا غل ةيدالا

 بأط 2 لهاستب كو هماع | مو 1 م 1 ىلع لصحيو دورك لون راغ



 يب مر و

 لفطلا ىلع بجاولا ناكو ٠ هيلع وه 1١ ءادا ىف فقوتي الو هلوه ام
 عوبسا لك نم ت'ءاس تس يف هنايدلا لوصا عتب نأ 180* ةنس هتفرعم

 م ثالث يف ناحلالاو سمخ يف باسحلاو ةءاس ١؟ يف ةباتكلاو ةءارقلاو

 ثتداو>و ةيذيرات لوصف ضعب ةءارقلا و ءانثا كي ذخارو زابنجلا امشي

 ثداوحلاو مئاقولا ىلع خي رانلا يف رصا“يو هل ًانيرمت ةعفان داومو ةيعيبط

 هظف- ىف هيلع سام هل نيبو هنطو بد هنهذ يف لا سرغيل ةينطولا

 ناودحلا قئاذنح ىلع فةيأ ىببطلا ميراتلا ضعب هل حرشي مث هنع عافدلاو

 لاح حرشب أدبي ةيفارغجلا ملمو ٠ هنس بسانت تارابعب ندمملاو تابنلاو
 طاطخالا عماجلا مسقلا ىلع عدل ةمبنلا طخلا ىلع كتي ب عاهيفره يتلا ةيحاتلا
 ل ةطالا نوماعي م ةيضرالا ةركلا حرشملا لمني مت ةيالولا ىلع مث ةيريدملا ىلعمت

 بح م..وأق يف اوسرخيل بتكملا يف ابي نوفرآي ةينطوو ةينيد ديثاناو ةيعدا

 ميمج يف ةبرالا نوكت نأ ررقل 186 ةد يفو ٠ رغصلا نم نيدلاو نطولا

 تن كنا دعب مث ن الا ىلا تاهجلا ضءب يف متي ملرمالا اذه نكاو نام داليلا

 نأك نا دعب و لدعلاو هل ةلماش نالا تراص 53 ىلع ةرصات ميلمتلا قرط

 ام ميمج يف اهعم نيكرتشم اويصا ةم وكحلا هلعفت امم ًاديَذ نوفرعي ال يلاعالا

 درو لخادلا يف ةورثلا ةرئاد ميسر هل ةمزاللا ةعفانلا لاعالا نم مبعم هيرجت

 سرادم ٠ ءاشنا بوجو تارك. :لواةكلممل هذشو ' جراخلا يف هماغراو ودعلا

 سرادملا هذه ددءناكف ةيلهالا يتادكملا يف نوماعم مراء سانال ةيصوصخ

 يف 55 شو 66 ناشاا ءا ١ هسردم ناتسو نيتثا ١7515 ةئس

 4.ذور هدا هدد ناك ٠. ن* لكنا اهلنا وف ن*هو ' هروت ثم ربأعم 2 الاف ندملا



 26 ع

 رظنلا ةموكحللو 0 ءاذر ند 8 عب ةسردلم 3 نأ 4 ماتا لع ةردلا

 ١ ةكلملا عيمج يف ةعيتملا نيناوقلا نع 0 د 4ةيملعت 0 نافعا او

 ت اوهام ذيهتلا ايف 52 نيئس ثالث ةمئادتبالا سرادملا يف مهاعتلا هداامو

 ةغلاث ةنس ةزأث ةنس لوا ةنس
 عوبسا لك نم تاعا- عوبسا لك نم تاعاس عوبسا لك نم تاعءاس

 1 4 قرم

 1 1 1 ةناردلا

 . 5 ه ينالالا ناسألا

 ؟ ١ . خمرأتلا

 , : ةيفارغج
 1 ١ هبط مولع

 باح 'ّ ١

١ 4 َ 

 مدر ١

 0 ب ب ءا

 ىتيسوم ١ ؟ ١

 لاذطالا نا ىتح اًريبك ءانمعا ىقيسوملا نفب نوني مهنا لعب اذه نمو
 ةيلباق هيف نمالا نفل اذه 2 لة الو 00 داب مئرخأ المل نود

 نم نادودعمو ميلاعتلا نهض نم اههف يناتسبلا نفو زابنجلا اماو هل دادعت-او
 ءاطعاب سرادملا هزه ل: فلك ةغل كلا ةنسلا ىفو ٠ ةضايرلاو ةيلستلا داوم



 دير وع

 فروكيو ريغلا ميهفتو مياعتلا ىلع نرمتيل هيلهالا بتاكلا ىف سورد ضع

 نرهعي سرادما ق ةءاطلا اه هن يبل ةدملا قو لعمل ةلظحالم تع كالذ

 ةسردملا ٠ ْن ٠ مجورح ىلاعن , مىةناظو ةردأت ىلع ءاودومتل مس ةلخادملا د

 نإملا عيت رو طخ ماع نأ“ | لمعي ةنلاثأا ةنسلا رخا ا.ىفو ٠ فايرالا ىلا

 هنأف ١ك 7 ساوم سيئر روضميو ةيريدملا ةيرت سلوم ةساير تح

 ١ جورخ . لرد نيداس دعبو ٠ 5 ىلا ةجانهملا ةهجلا نيمد ىذلا وه

 7 هيأ تدجو ىتمو نيلعملا ماما هةفيظوب صئخملا لمعلا يف هناهتما ريصي

 ةءواعم تاقوا يف اوع.لجي نا نيلعلا ىلعو ملثم اماعم راصو هسا اوديق

 عملي رهش لذ فو موني ايف هنوسرأع ا مالا اوندفتي و اونرمتيل

 3 مسقلا يف طاظخالا وهدم ممتيو سيسقلا ةسائر تحت ةرم طخلا ولم

 ةرثادلا يفءاسقالا واعم مهلجي و مسقلا سام هئمعي سدسق ةساي ر تحن ةرم نيربش

 يفوةيريدملاةبرتسلومةساير تمت ةرءةنسلك ةي ريدملا ولعمو ربشا ةعدلك

 |٠و ابنم هحالصا بجي !.و ةعبتملا ياعتلا قراد يف نورك 'ةل:ب تاءارتجالا هذه

 فورص. ةرككو ةماكملا رش هلق بهسإو ١ لصاحلا نم كا مدة بجوي

 طسوتإللا ددعلا ناك 18+ ةنس ىنذ نيمل.لأ ةيفاك تاك مةيركسملا

 بتكم لكل طسوتملا ناك ١84١ ةئس يفو نيعبس يتكم لكأ لافطالا نم
 ةاممل ١85 ؛ةنسىفو ةسمحو هنأ: طسوتلا غأإ ١86 ؟ هن سيفو نيعساو ةسمح

 نيئاذ نوزعملا 0534 مل تاقبطلا ددعتو لافطالا ة را سسإو ريك ةنداثو

 اذن 7 لكل د>او [هطس :لانالع ةذمالتلا د دعب ,هد لع ةنراقم هناف لمعلا

 بعتلا إلا بعت بجوي امو ١ ٠ ذيهت 4١ لكل !ءمنارمتلا ةريثكلا تاهجلا فو



 دك ريا ع

 هلم نأ ميلا تأت نء تاق.ط نام ةسرل4 لك يف لح و هنأ ديذشلا

 تايترهو ١ ا.د ىلع ةق.ط ل ماع لذفتا نأ هم. لا نع ميلعلا

 بارما لو ام موش 3 43 5ك راع ارح هل 9 ةكل ملأ هليد ىف نهماعملا

 2 كن رف 5 فضصلو اكترف مال ينعا ربل "١1م هدب لك ملي 9

 اررلات 58 مابي رجس ةيالو فو [كنرذ 5/8 ىأ ريلات ام١ غأبي ف فايرالا

 هئام نع طسوالا ديزي ال تايرردملا ضعب ىفو 567 يلافسولا الو فو

 فارم 517 | 565 نيلعأا ه1 2 لاوبو أ ريلات ١ ن ٠ نركم ابضعب ينو ربلات

 5٠٠ نع مهبترم ديزييال نوعملا خم نلعب اذه نمو ريالات ٠ مرنم دحاولا

 رجأ 0 لف حملا هع لدعب أم رأاص نالا راعسالا ولغ ةسنلابو ١ كنرف

 ىلا اسببف جانحا تانامتما دءب الا عم ةجرد ىلع لصحتب مل هنا عم ريجالا

 ةئرلا هلد ىلا لعيال هنا مت مياعتلل هدول امف تقولا فرصو دادعمالا

 هذه ىلا لوصولا ىف هتيدش ىشت دق نوكيف هرمع نم نيريشعلا غاب اذا الا

 لعق هفيظولا هله بالو صد اذلو بارما نم هيفكي ام دجال م ةحردلا

 ٠ نيباعم ىلا ةجانمم لاحلا راص مل ةجانملا لاما نع نوديزي ايناك نا

 ١8١5 ةنس ءاصحا نايب أذهو

 مه0٠هم هيريلا فايرالا تتاكم !ةر؟ههر ١٠5 ىيلاهالا ددع

 08٠6 ةيرجمملا تتاكملا مي نيل“ لا ددع 505 ةيريم ريغ هيغار بتاكم

 ؟6١8 ةيرجملا تتاكملا ىف تاهمما ددع ؟ ؛5ا/ ءافرعلا ىنعا نيديوملا ددع

 لافطالا ددد 584 ابيف تالععملا درع هة.6 ةيردملا ريغ بتاكلايف نيعلا ددع

 لافطالا دلع ١؟ة811 ابيف ث انالا دلع ١؟؟ال١51١ ةيردملا تتاكملا يف

 فك



 د و

 عبسلا حيو ؟74:5 اهيف ثانالا ددع ؟5؟؟5 ةيربملا ريغ تتاكمملا ف

 لعتل ةدهملا امكم لدور اثسو نيثالا فو نايششلا نم 5 ١ غا/ ةماعلا سرادم

 تلك ىلع نوكي و بعككم يللاهالانم اصنخشلا غ٠ لك صخهف ٠٠+ نيلعمل
 ةجيا ءذهو بتاكلا ىف دحاو لفط يلاهالا نم صخ راشعا ًةتسو صاخلا

 لكرسو ٠ نئاكلا ددعل ةبسنلاب ةبيط ريغ لافطالا ددع ىلا ةبسنلاب ةبيط
 اميردت مدقتلا ىف تذخا ميلعتلا ةجرد نا عب ءاصحالا اذه ىلع عالطالا

 ةنس كيو ةثام لك يف لافطالا نم ١١ و ؟ دجوي ناك 185 نس ىنف

 صقن 18514 ةنس ثكيسو رشملا ردقب داز 66 ةملس ىفو ٠١ غلب 00

 روكذلل ةبسنلا نا ىري ثانالاب روكذل' ةنراقعو راشعا ةعيسو ١5 راصو

 للبلق اهنيب قرفلاف راشعا ةعبراو ١5 ثذاللو ةئاملا ىف راشعا ةعبسو ':

 اذه ١84 ةنس ف ميلعتلا لاو تاكل ىلع فرصنملا رادقمو ' 8

 ىئابو ٠ رلأت الر ؛4ةر ؟؟ 5 ايسورب ةكلم ثيم نالعملاو ندلعملا بترم

 راباعاب كنرفلاب كلذ نوكي ربلات ؟ ر ؛ه*ر 1075 ةرئاس تاهجلل فورصملا

 ماب اذه ميزوتبو ؟50ر ٠؟هرا٠ عابرا ةن التو تاكترف ةثالث ريلاتلا

 ٠ أكنرف رشع ةثالث لفط لك صخميو ناكترف صن لك صخب يلاهالا ىلع
 نإلرب ةنيدم يف نيلعتملا ةدابز تلصح ١814 ةنس ىلا 181 ةنس نمو

 ةنس ةنيدأا هذه ىف يلاهالا ددع نأ مم م4845 ىلا ١55 نم لنا ةناف

 ؟ ةزيدملا ىتاكم ددع نراك 1851 ةنس ينو 9 ناك 4

 ةانبو ٠١" اهلوصفو 0 اهددع غلب 1874 ة:س يفو لصف انام اهيف أبتكم

 نم ةيتالا ةروصلاب نيلعلا ترم ديز ١8714 ةنس نودملا ةيبرتلا نوناق ىلع



 د رى

 ٠ 5٠ هبترمث ني:-تسس ىغما نمو أربلات 0 ٠ هبترمن نينس ثالث ةمدخلا ىف ىغما

 .لردو 060 هلس ةرشع عب رأ ىفمأ نمو ٠٠ هرم هت ىضممأ نمو

 تئشنأ بارق دهع نمو : 76١ ة:د ؟: ىغما نمو 7٠٠١ ةنس ١5 ىفما

 مه اولغتشاو ىتاكملا نم اوجرخ نيذلا لافطألا ميلعت ليمكتا سرادم

 نم اوجرخ نيذلا ةذمالتلا نا اهنم ضرفلاو نب را بناكم ىو فرحلاو
 ةرك اذملا هيف عاتجالا مكي الع نودجي نيم ينام اوضما نا دعب سرادملا

 ىلع هقبطم ةيلمع ويل نوقلتي وأ اهوسني ال ىتح اهوسرد يتلا مولعلا يف

 هذه دوحو لوا نأ اكو مشاعل يرورضلا ب بسك ىلع ء مهدعاستلو هوأرق أم

 ةنس داب ةيالو يف ترشتناو "مه هنس ىيفاينال نم غربمتريو ةبالو يف لاما

 ناكو 180“ هنس هريواب ةبالو ينو 177+ هنس ايسورب دالب ينو 7

 ةدع اوت ىتح اهيف اوعسوت م سرادملا هذه في الآ دجويال مسرلا نف
 عوب الا مشن ال سرادأأ هذه للاغو عيدب بوأسا ىلع كلذ نم سرادم

 اهضعب يف دجويو طخلاو مسرلاو باسحلا ميلعتلا عورف نم اهيفو دحالا

 خيراتلاو ايفارغجلاو يعيبطلا خيراتلاو ةعيبطااو ةسدنحلاك نيعرف وا عرف ةدايز

 ربغو رتافدلا كلسم ةيفيكو نيناوقلاو تاحالطصالاو ةيراجتلا لوصالاو

 برقب عئانصلا سرادم ىلع ةلمتشملا ندملا يف دجوي ام سرادملا ,هاو ٠ كلذ

 رضحي نأ لدللا يف نيترم وا رم نوسردي نوسردللاو ةروكذا سرادملا

 ربل وبف ةنسلا يف ذيماتلا همفدي ام اماو ةمثلا لعتلا داوم نم مزلي ام هعمو

 يف ات ةيةبلا دحأو



0 

 برا بابسا
 يقشمدلا معلا كب قيثر دمحم ديجنا بيدالا نب

 درت لوالا نيرما يف رصحنتو ةيرهوجا اهثءاوب يش برحلا بابسا

 عيألا ةرأ رموه يذلا يلغتلا يح اا ةقياسلا ةوادملا ى ينأثلاو ىلغتلا ند

 ةرئاد نرع جورخلاب هيلا ةعفنلا بالجتحا يللا اببحاص مفدت ةكلم هناف

 كلاماوناطلسلاو ةوقلا ن ٠ هيدل !«ىلع ديزملا اباط ةكرحلا حارب ىلا نوكسلا
 فالخب ماظعلا لودلا ةئيه ن٠ مظمملا يلودلا عمته ناش وه اك نادللاو

 مع م 5 ماا ىلءةلحرل 0 .: نمم ةشحوتملا مالاو ةريريتملا 0

 ٠ ماوقالا كتئلوا قازترا ةداه اه نيذللا بهنلاو ىلسلا درج نع ةرابع

 هدر م ابر بسلا اذه نع ةئشانلا برملا ر 0

 بجوب ميد دلت درع ةئشان نوكت نام يف ةقباسأا ةوادعلا امأو

 لاا ةصرفلا تنكماو ماقتنالل سسانأا تقولا ءاجاذا ىتح رودصلا راغيا

 قل ًاءاجرتساو راثلا ذخالا ءارو ًايعس ىاأنال رطضت ةكرح ىلا نوكسلا

 ةفنالاو ميضلا ءابا ىلع عوبطم نان الا ناف بولسملا فرشلا وا بصتخما
 ةلع تناك ين ١ تاعزاتملاو تاصاخل اتأذن انه ه نمو قوقحلا ماش :ءهأ ن

 ةيغرأاو ةس . ارلا سح نع ةثءيدم نكت نأ أامأو ٠ سانلا نيب نيناوقلا مضول

 رصانع يف دلو:ب يذلا ميمذلا هلا الا هلردصم ال ام ةعفنللا راثئتسالا يف
 معنلا ةلازا بحل سوفنلا عيشي و ءانعتلا ىلع ثعببو ءاضغبلا ىلاوعديف مالا

 ةدروث ريغ ابرح بيا اذه نع ةئءيناأ برها سبقأت نا بسسائدو

 رج مرا ىلع نامشالارطن يتلا ةرثسلا بورملا بابسا يشهذهف ١
 225©[هةلى[ؤ[_؟هة55ت5تت 2 222الاب ا



 كك م10 و4

 7 لم اتش نكي هتاف كايترالا ءاودو كالحلا اهب هعون ءانبا ىلع

 نرم تنقيت اذا الا برلا ىلع مدقل ال ةبراحلا ةمالا تناك الو

 لومتو اهيلع دنّدست ةوق نم اهل دب ال ناك اهودء ىلع ةياغلاو زوفلا اهسفن

 ةعبرا !هناف ممالاو لودلا فالتخاب فاتت ةوقلا كالتو ٠ اهياع ةرصنلا لاون يف

 يسايسا ازكرملا ةوقو ينارغجلا مقوملا ةوقو لاجرأا ةوقو لالا ةوق ماسقا

 عبتي امو ةعارزلاو ةءانصلاوة راهلا يب ةءالا مدة اهءجرم لاملا ةوقف

 ةوقو ٠ ىنغلاو ةورثلا يف مدقتلا رادم اهيلع يتلا نوذفلاو مواعلا نم كالذ

 مهربصو دنجلا ماظتناو ناكسلا ةرذوو ابعاستاو نادليلا ةراع ابعجرم لاجرلا

 يفارغجلا مقوملا ةوقو ٠ م.ناماو داَّولا ةبّردو بورحلا قام لدحت ىلع

 قيرطب !ماو دصقلاب اما همالا اهب مق يتلا ةطقنلا باؤئغالا لصا ابهخرم

 نم اهّولخو ةكلملا فارطا مايضنا ابعجرم ىسايسلا زكرملا ةوقو ٠ ةفدصلا

 ىلع اهلها قافتاو اهيف ماظن الاو نمالا ياودرفوتو ةياخادلا تابارطضالا

 كالذ قمل ام عم اقرفو [بازحا اوعسقناو اًثرط اهيف اوناتخاناو ةينطولا ةولصمل
 ًامفدو اهركرم ىلع ةظفاحم !هيدل ام ىلع ديزملا يئط ىلا ةلودلا حومط مدع نم

 نوك ةريخالا هوَدْلا هذه عجارم ىلا مهني دقو اهاوس عم ةوادعلا بابسال

 امسفن ىرت لود ةدعوا ةلودإ ةولصم هيف ىسايسلا ملءلا يف ةلودلا دوجو

 ايسح ةلودلا كلت نع ةعفادهلل ةحاهلا سوسم دنع ةرطضم !نيطصمل ةاءارم

 ١ ونعم وأ

 اذاف راصتنالاو رفظلا يف ميظع لغد عبرالا ىوقلا هذه نم لكلو

 سكملاو تارا ىلا اهتم برقا ميرلا ىلا تناك ةلود ىدل تعمتجا

 ديس ١ سس سلال رن ا يووم وحسم هاوس ص يدوب سس هويام سم اسال مسمع مب رورو
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 ض1 2

 نا اهتظساوب ابعسإ ةيدنح ةوق تاذ ةلودلا تناك اذا !م هلثمو سكعأاب

 ةرءارداصم نكت مل نا اهناق لاجرلا نم ًايظع اددع لاتقلا ةحاسا دشمت

 لاما بلج واريتةنلاب الا دنجلا ةئوؤرم مايقلا عيطتست ناف ابيدل ةرفوتم ةبلام
 ام فالذب فءضلاو نهولا ىلا !متيلخادب يضفي امم كلذو ملاظملا هجوا نم
 اك يهاتلا ةعم نع قفنت اهناف الثم لاملاو دنجلا اتوق ا,يدأ مهتجا اذا

 اه مرت اراهجي

 العف اهدارفنا ىلع ىوقلا هذه نم ٌةرق لكل ناف كلذ ىلع ةوالعو

 نركت ينلا ةكلملا ناف ًالثم يفارغجلا مقوملا ةوقك هتيمشا ركتت ال ًاصاخ
 نا ٌودعلا ردقيال فارطالا ةع:م ةيرجبأاو ةيّريلا قياضملاب بناوملا ةنصخ

 ءازحالا ةقرفثم نوكت يتلا ةك تسل ةدحاو قيرط نم الأ أهان

 لال ةيسنلاب اياعفو تاوقلا قاوب كالذ ىلع سو ءازجالاب ةطاخم ةوقلو

 | نيب راحنملا

 ءالبدشا ةثيدحلا اندجول ةئيدحلاو ةممدقلا بورخلا نيب اذاباق ول انا م

 مم نم 5 هي انس اهاتلك اتنأؤ ناو كالحلا ىلا ىداو ار 03 ىوقاو

 بورا اهيلع هت:>ا6 ناك ريخ ىف اهئع رايخا تاخد لودو تشالت

 نم بورطاب نأ ىا 5 ناءز لك يف ادع ناذالا اهيلا ىس ىتلا

 كالذل عرانم 5 هفتح ىلع اع مصاف ىلاسن الا عونلا با اضم معا

 اهاك لب مولعم دح دنع هب فقل مل ىتلا تاّدملا دعيو ةكامملا تالالا
 ةودع هثيدحلا ةندملا نأك ىتح ص هعم تقرت ةجرد ةيدلا ف قرت

 باصأ اذا ىتح دعص اهنيكو سهذ ىنا هرثأتي ًابيقر هيلعتماقا ناسنالل



 دك رى

 ركحي كلذو كالحلا يوابم ىلا ةيندلا تاجرد ىلعا نم هاقلا ةرغ هن

 (مراض#تبهذو بورحلا !متدابا يتلا ةيدقلا مالا نم ىلوت نه ىلع سايقلا

 .”يانوبلاو نانورلاو ضرتلاو ةنيرسلاك تاراقلا يديا املا نارمعو

 ناطلسلاو ةعنملا ال تناك يتلا ةميظعلا مالا نه هررغو

 نيناوقل اهضاخ اشيج تيتر ةلود مدقا نا نيخردوملاض عب ركذ دقف

 مخءاو 'رصم يف ةنعارفلا ةلود سانلا تاثبط نربو هنيب اهب تقرف هماظنم

 وه بورحلا تادعم زارحاو امميظنتو شودلاب ةئعارفلا نم ىنتعأ نم

 مهريغو نبب روشالاو راتتااو دنحلا الام ىلا د تاصو هل هنوعب ناف يناثأأ س اسهر

 داوق معا بير الب هاندجوا كلاملا هذه رظعم هني ودت انلمات ولف

 ةيادملا هيلا تاصو اهو رادتقالا كلذو خلا اذه عمو ءامدقلا نب 4

 نكي ل مايالا هذه ىلا ةدلاخلا راثالا هيلع لدت ام روصملا كلت يف
 عوردلا نكت مو ساحنلا فويسو سدوفلاو ماهسلا نم الا كاذ ذا حالسلا
 امدقن نم يبرحلا اهماظنب تقاذ يتلا سرفلا ةما كلذكو ٠ دبالا نم الا

 بورحلا اعيمج متدابادقو نويرصملا حالسك الا اهحالس 03 ١ ممالا م

 رك ذي ربخ وا رصس رثاالا مل قد مل ى هج وأ راغلا مهتين لم ىلع تاق

 عارتخا ىلا لصوتت لىلوالا هندمالا روصملا لاجر لوةعناذ مرج الو

 لاثي اذاف ركذام رثكا فيعشضلا ناسنالا كالهال تاودا ل

 نافتي فيك مدقتاا نمالا هيلع يهامو ةيبرغلا ةديدجلا ةندلا ناش يف

 اشرلا فدا" ناسنالل ةكابملا ةيبرحلا تالالا عارتخا يف اهلاجر

 13 يذريغ دورابلاو قاطلا ميرسلا قدنبلاو بوركلاو منرتسمرالاو



 دع. د2: ديوس هم 4س سف ص سم

 دي 1

 كلذربغ ىلا يبرحلا داظنملاو تيمانيدلاو ديبروتلاو ناخدلا تيس ذ روغو
 املالصلا ىلا يضفتو بهاذملا ةيندملا هجو يف دست ىتلا بابسالا نم

 ناهذالا اهكذ دع رامت ارامخا اهلها ةروريصو

 لب اهعفن نم رثكا يناسنالا عونلا ىلع ةدملا هذه راضم نا بيرالف

 تحتنو راوبلا نمراه فرح اذش ىلع ماعلا تريص ةيندم نم ىجري مفن يا

  ىك]٠ذد ضرالا بوو أ ةراّثا رظتنب نك مفادملاو قدانبلا هاوفا كالاملا لع

 ريمدتلاو كالحلا نارينب اهملع

 م اهف هيدي نب تبرتو هعم تان ناسنالا تخا برحلاف سدع الو

 هيلع لابولاب تبلقنا اهرش
 را هرشب ريا هنم لم و هسير ثديخلا لصلا لمي نمو

 رضلاو ةرذالا مسا هش قرع يذألا هع.طاشن ني يجتري لدو

 بورا نم قاو 5-5 يف ةيرصملا داللا لعج ىذلا 0 ديللاو

 روظم لاك ارنع هل مفدف اهسابع اهسأب لجو بولا نيد نيمع نصحو

 ىنعم ىلا رصم هب لصت ىتح ازازعاو اًديب أت يلاملا هما ىلاعت هللا أسف

 نما بولطملا لاكلاو قحلا مدقتلا
 مل ةرات ارئاب راّوزلا لولق افيذخ ناكو ريغصلا يدمحالا دلوملا يبنا

 قبب مواهو:هرو' ادوعاب نايطالا بادجا "اسنان راخلا ضعب الا هيف ميري

 م ما
 عاوناب لانمشالاو ماظنلا 7 نم نوكي ام نسا ىلع اناكم ريخلا لهاو

 ىرخا ةدرن ! ل ون مالك عوضوملا اذه يف انلو تابرقلاو ةءاطلا



 دب 5 9

 لدمج ربص

 نءةياعسلا الا مهئءلس هب قفنت افيرط اودجي - ءارجالا ةرات تراب

 كالذ مدي ماو ىرخاةهحن :مةمر1-ا يف نيةداع ءارهالا ىلع ءطخلاو ةهح

 بابلادسو نيكراشملا مهل اداعتا رصم نع دعيبس ذاتسالا ررحم ناب اوذجرا

 لرماننا اهب راغمو ضرالا قراشم يف يدانن نذث كارتشالا مف ليصعت

 7 ةطايحو ةيويدلا ةرضحلا ةياءرب نيلومتملا ةينطو 9 لل كاع

 لاجر كلذكو اه. عا شو الا ةكرح كرعتن الو 2 قطنن ال ةيرصملا

 ةيلاتتملا ريراقدلا, ررتم وه ام انتانكسو انتاكرح نم نوماعي ىمظعلا اناطيرب

 مصنل | ىلع انتديرج يف دزن مو انرثا ىلع مهو الا ةوطخ وطخن ال نم

 هيلا انبدهت نا ةرتلكنا ديرت يذلا وهو رمل ناسد#و 2 || -

 يف ءارجالا نعطي نأ ىلارصم يف تبتنا تاعءوبطلا ةيرح ن ادحا كن: الو

 ال هنع راكقالا فرص نوري نم لاعا اوحبقيو ًاصخن انط نوب ربغلا

 ةلود5 ةميظع ةلودب قيلي الو اوٌدطن ةرابع ةب ا, الو اوبتك مظع يا يف نولابب

 هعاضب قفنال هب وبنس دعبت نا وا رمعل هجحابأ ياي نا ايناطدرب

 شع انناطرا نعانرانبل ون قوتس ل1 ب قسرا ارزاق لك لوو ةيرطقت
 ديتست ال ةينوناذ سلام ةديقم ةيماظن ةموكح يف 58 السند و ءارتفا

 لاسو ةقبللا انيك رئاوو ىلع ناسنا راد اذاو لاعفالا نم لعفب اهيلع

 لضف ةمدخلا رغاصأ دنع اًريخ الو اًرثا ال دج ال هناذ ةءاشالا هذه نع
 قالغاب فجرا وه هذ فجرملا نا لعي كانهو مازقلا ءارمالا نع

 لدملاو فايرالا يف هلاثما ةنسلا ىلع ًايئاث هبحاص ىفننو ًالوا ذاتالا

 فذ



 كك

 و م انفقوو ارادهاو اضارعا ماندز ةياعسو ًافاحرا انوداز اهلكو
 اهفاخالا يف اهانلق ةديصق ماقملا اذه لثم يف انلو حايراا ببم يف لبخلا

 دارا مه ترتفف فيجارالا رابخا ترتاوتو سيساوجلا اف تطاحا
 ةبراعم اهدشنن انذخاو تاجعزملا كلت ماما انتيثو بع رلاو فوخلا زيا

 كلذ انناسل ناك اذاو اولا ةبوطلا ىف امل اًرارظاو يئاو

 ءاخرلا تقو ىف هفاجراب انكاس انم كرمي هنا فجرملا ىريفا ةدشلا ةلاح يف

 سانلا قدا وهريطخ ريزوو هتيعر لاوحاب ريبخ مكح ريما يدي نيب نحنو
 احيورت انه ةديصقلا ضعب دروئلو هيلع مهام ةفرعمو سالارايتخا كي

 فعالا دجلاب ال وت اهاندشلا دقو يئاونلاو نحلل رإهتلا ماياب اريكذتو سفنلا
 يهو إسو هيلع هللا ىلص

 أخل باقلا موري وأ انيلب 5 3 اذا ايسعملا

 ينبع كك دبل
 بوظخ اهربقنف انشوانت

 انا اسلاو اببرح 1 0

 داب رشبلاو ىلصلاب انررس

 ريصب ًائيذغت انهضرمو

 تا ىلع ءالظلاب (رطف

 انضرم انافاص رهدلا ام اذا

 أنمقب 5 ىلع دلح انل

 يد نكس لك انفلأ

 انيهد انا لماخ سس
 انيرق اذ نيرعلا ثءأ ىرت

 انده اهتتده لبق سانا

 انينالا عدس سلا 5 و

 انلح انحرم نيح 95 2

 انيعزاملا ىارش نع ازىصف

 انيفش سظخى ىلا اندع نأذ

 انمقي اندز المأا داز ناذ

 انلح الاب هنأسرف هل



 دك رك و

 ائم هاتليام يطخلا امعاف

 يلوثو أنهن اع قود يرو

 انهضو ند هلوأإ اءءاع

 رورس ىف ناهر وسع لوف

 انمحا أنادأت رولا ام اذا

 ينغتلا ان.لمق اننغب

 ار اذان ءطخاسلا انسلو

 موق سأنلا دادع يف انان

 اح ان نامزلا ساط اذا

 ىلاغثلا ةمدبي دحلا ثيبف

 نكل نارسق يرولاو اناو

 انفع انئرتعب اوذال ناو

 ارد لولا انرثن انئش ناو

 با لك أءلس امعش نأو

 انأف انربا:م اع اولس

 مرده اذا لوقا 3-354

 قمبابالا نر

 اييغ ريح ىري نأ ديعب

 ع اهانكرو

 انييع ام حاوص انكلو

 9 .اصوا 53 باصلا 5

 انيس روط ىلعأ مويلا تل
 هر ايندلا ال حورلا هيلع

 انيدمردك الب ىقلت لهو

 انيش> انرظني نيح ربظيف

 انيزحلا افيو ينابلانع

 انيزر الق اضقلا ىقلي من

 أضر انل هلالا ىفري أم

 اني نا انين" انكلو
 نم أنا ناني لضفلا دنزو

 اننيح ةلزانب اوتام اذا

 انيوق مهفونا ب ناف

 انك مانمظت |

 اكشاملا : ردع ماشا نآأو

 ثس نأو

 انيبتاكلا ىلع و كوبي أ

 انيطف ابتصنم يف انكر

 (.وعجأو كةدصب ىنهالا

 انينبلا اهترون انرس ناف



 دك ران

 رس ءاياللا ٠ نم انف (ىرس

 انءلئاس اندنم انشع نأف

 انيزوعملا وج ربلا قوسي
 انيرئازأا وق ' 2م نأو

 ايالبلاو رصم موي ىسنا ١

 4 1 م ويف ثوغلا تنكف

 سك“ قارشا يف هيفأن> دم

 ارمعدتجلا موج ىسلا لدو

 باب لك اود سو يباوطاحأ

 دنجي واع خمسا اناكو

 اد.ص ناكو ديحولاتكرداف

 ناكم ىلاعدنااتدشراو

 نيع لكاذع هلا ىمعاو

 ولع هيف ميس قوف انرصو

 رابط نم يبوثو بهرا ف

 اريج انل تنك ظيغل امويو

 اناري رتس الب انك دقف

 اراهج فوخ الب انرس و

 سيعمل يسنا لهو

 اليل ترسو لايعلات فلم

 امودهادجاي ثوغلا تنكف

 انيعم ىقلا الو يندراطت

 |. ىسلا ربحا و موشلا فاخا

 ايه هبرغغم ءاح ملف

 اني انك دقو 5 الب

 انيشحابلا يديا نيبانرصو

 انيك ارعم 0 تدبلافاخو

 انيبلاطلا ا نم ًابيرق
 ا: .كحم هتريح دعب ها

 انيرظان ركاسلل انكو

 أنتم هلم أ واه محي

 اني وا ًالامث رظنا و
 |:يمح ىوأبلا نم هتوظسإ

 انيدصاقلا لك نيعلا ماما
 انيفسلا انئجوال خلا انيكر

 انيمط محم يسمأ نال
 نحاس لوم لما و

 انيفق وا كللا_لا يفانعقو

 اهشل



 دك رى, ا

 ميظع ب ظخ يفنالا يأ

 اعيمجيبايحارضلا فاخو

 اوت الب ليحراب لمعت

 هاهد الغ يلا 1 كرداف

 يداعال الون ونملات هخ يف

 تارت ينبعمتل لبال| ترسف

 البق ناك ليلخ ينةفارو
 قرش راطقلا انقوداو
 الفذ ظفحلا رتس هللاىقلاو

 يود اراظتنم لحلاناكو

 ادبع س ايلا دعب هللا جنو

 انيفد ةءاذ همط يف ى رأ

 انيق احلل انذصو اودارا

 انممر لق ةياشولاب اولاثو

 انيدخ وا اقيدص ربخت الو

 انيدبأ يهوي ام لاوهالا نم
 انهاشلا حا ارشنا تنفخ معن

 انيعد هلزنم ومن لكل

 انيرهاظ انك نبح يفاود

 أنب حط با.ثلا انكو

 انيسلملا .قودغ 0 5

 انيلاس انتلصوا ليخب

 أنيذقنملا ريخ نمحرلا ىري

 ينلا بوطألا يف هربص اذهو ةدشلا يف هتديقع هذه تناك نمو

 نمالا راد هانكس دعب نينجرالا ماهوا هيف رثؤت ال اهتبقاع لهجي ناك

 ةفيرشلا ةوسكلا

 هلا يعد اليلج ًالافتحا رصم ةظفاحم ناويد ىف تبسلا ليا لفدحا

 زان روز نا.ءالاو ءاهحوأ| نم ريثكو قرطلا بانراو ءارمالاو :اهاعلا

 00 امقراصمم تغلب ىللثو ماللسأأو ةالصأا هماع لياخلا اكسس ماقم ةودلا
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 ةأشملاو بيغ ١-0 ت6 مك تك وما ظننا حا اصلا فو 5955

 ع اان | ر أو دْلا بحاص ممدقي ءاوكلا ٠ ءارزوأ ا ناكو ةهفدملاو

 ءامأوأأ ٠ نم د مم ' ة.شنمأ ةفدقس يف أيعمتحا دق هب :ويدخلا . ةرضحلا

 ل

 يباينالا زيبا ذادسالا |: 3 ع ةل.ضفأاو ةحايسلا بحاض مر ف مالعالا

 ةدا.سأاو ةحايسلا بدحاص رياشالا باوصاو قرطلا لاحر ةمدقم قو

 نا ىا ردهم يدنا - ةحايسو يقيم تارايللا قوفوت ديصأا

 لوا لخد ىن 57 كلر 1 5-5 27 ندو 4 انالاو تاور

 أ. ره ين ا عراوشلا ىلا سانلا ره لو 4ك. ىلا هل يدر ناسحلا : أمال

 اجرفتم ايقالاو زملا ماودو روعلا لوطب ةميففلا ةيرويدخلا ةرشحلل ايعاد

1 

 دالملا وتدعم

 ةشمنالا نوه:صي عانص ىربكلا ةلملاب دجوي هنا نيبرصملل مواعم

 نسحو شالا ةدوجو مخضلا ناقلا مم اثاثاو سابا اهيلا جازمملا ةفيطللا

 ليدانملاو ريك اشبلاو هينطقلاو ةيرئرحلا تاالماوسئاصعلا اهيف مصيف رظنلل

 دالبأا عوذصم باج ِق امش يواسإ م يذأ يج:جالا 4 ه4 لومرعم

 ءارمالا هينت دقو ةناثلا دقفو رعسأا ولغو لو زغلا :#'در نم هيلع لما 1

 محاو فاوصالا لم ةلختشاا دالبلا نم اهريغو مويفااو رصمو ةلحلا عونصا



 د رد5 و

 ءاسنلا ت'المو ريكاشيلاو طوقلاو يلزغااو صاشلاو ينطقلاو ريح اوصل |

 أ بواهاو دالباا ةءاصا ةايحا ليداملاو تايسومانلاو رئاتسلاو شرفلاو

 رضعما ةيبرغأا ريدم اشاب نيدلا دعس لضفلاوةداعسلا سحاص تدار دقن

 ةفيطالا ةينطقلا شرفلا تاالمو ةئولملا شرفلا ةشمتا ىرم ةريثك ًافانصا
 نيك أه ايذم ش ذخأيا الا عينصمن ٠ ةفيقرأ!ليدانملاو هنتملا ركاشيلاو

 قا اع توما 1 زتو اياها كي ورت ةينطولا تاجوسنملا لاعتسا ىف هب

 3 31 4 يدتمي نا مرد نسحملا دصعقملا اذه ىلع 5 حش اهئاو

 2 سلا َ]ى حالا شايف نم 0 صخرأ هنأ ىلع دالملا مود مم 2

 عونصأ ١ نمهلاتماناسنالاهيف راغب الي وط ا هلو هراغنم نس>حو هتناثأ

 ةيويسنأ |لاعالا تاذ ةيرصملا داليلا ةيقبو هلحلا لاع ثحن ا؟ ىنحالا

 ةرئاد ميسوتو ةجربملا شوقنلا تيس نذفتلاو ناولالا قيل يف اودهتجي نا
 رازعل هللا ىلع كالذ أهو أيمأأ س ام قت اهراش#) *أ ْق 57 ١ تاعووصألا

 ءاحر

 ةظحم وحن رظنلا اوهجوينا ديدحلا ةكسلا ةحاصم يريدم نم وجرن

 4ةى رغو راتما هبال هلوط 0 نم قودند نع ةرابع يتلا ن.شلا

 لهو ةاموملا رتافدو ةلع لاو رم اذتلاو فارغلتاا قود:صلا اذه يفو ناركم

 راها ةعب رآر سجل نع ملا 4 د ةم قوص فاو كوم نمو ةاموملا ران سواح

 2 ءالم هدد ةحلضمو ىاالمحلا ٠ ندعو ضرما با و( هضرأ ند حر ءاملاو

 ْق ماوه سو اذاحر ةماش تارادالا ا 1 تهيسو انيسحتو أ أماأخإ ا.تاهح

 اد طي للا 220 ا بت“
 ههصوب رب مجبل دج يوم هب سيور - يس اها ديك 00
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 تاطحلا نم اهتلك اش ىلع ناك اءو ةطخلا هذهل تفلت ناب ةقيدح اهمدقل
 ىلع يشن اننان لك ىلعو ةتقوم ةيىدخلا قيدانصلا اذ تعضو يلا ةروعسملا

 رم هانث نسحا ملاعا ناساو ءانثلا نسحا اهيشتفمو اهراظنو اهيريدم
 ذاتسالا نأسل

 نورطب ويسوملا
 نم لءجو مانغالاك نإن رصملا اب. لعج يأ هترايع سأنلا لقانت

 وأ درب هل نرالا ضرعتن نأ ىرا الو نيب رصملا ناوذع هطأخ ىلع هقفاو

 هنأ ع ولو ءاشي ام لوقي ودعلاو اهلهاو رصمل ودع هنا انياع دعب تكبت

 بارتلا ان ةرايعلا هذبب يرصم لك يلق يف افنارف نم بررلا لخدا

 لئاقلا رد هلل | رافغتساو هب وت هب ىلع

 يح باذكلا يف سيلو مني نميف ةليح يل
 هلياق هيف ىتليحمل ل وقيام قاخي ناك نم

 5 ١

 يدنفا ليمعما سببللا نطفلا باشلا ةافوب بدالاو لضألا ىزر
 سأ.ع ةسر نيس ةخالا عمو 3 ة.ةفوتاأ نيماعملا ةسردم يرخ تزع

 هعد نم هللا ههر ناك دقو ه:س نيرشعو نيتنا الا رمعلا نم غلا راغ

 هترتع يزعن نفق مظع يناج ىلع ةظناهلا ةوقو سفنلا مركو قالخالا
 ربصلا بوث اهيمج مهبط هنن 'غيسا هيلع فسالا قح يف ميكراشنو هناوخاو
 لايبقرو ةرققع الراو هدنع ندوات ةيكباو ليبحلا

 6 مدن هللا دبع 6
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 ذاتمالا
 ىلوالا هنسلا نم نوثالثلاونماثلا +زجا

 ١٠١١9 ةئس سلس ةهوا؟" ٠٠ ةنس لاوش ؟5 ءاثالثلا موي

 ١85 ةنس ويام ١5 قفاوملا

 ردقلاو ءاضقلا داقلعا نع رشبلا ضارتعا مفد
 رصم لضانا دحال

 لامعالا ىلع ناطاس ةيبلقلا دئاقمال نوكب ناب هتلخ يف هللا ةنس تضم

 اهحالصو ةديقمعلا داسف همجرم اف داسف وا حالص نم ابيف نوكيا ةيندبلا
 استح راكقألا فانا ذأ ةرمار ةدقع برو عراشلا هنييب ام ىلع
 ٠ سفنلا يف اهرثا متالت لاعاب ندبلا ىلع ربظت م ىرخا تاكردمو دئاقع
 غيلبت وا مياعت يف سفنالا ىلع ضرع اذا لاكلاو ريخلا لوصا نم لصأ برو

 فداصي وا هليبق نم سيل ابب هيلع سبتليف عماسلا دنع هابتشالا هيف عقو عرش

 ام ءيش داقعالا دنع هب قلعيف ةلطابلا دئاقعلاو ةئيدرلا تافصلا ضعب

 هينبم ةديساف دئاقع هعبتب ارو هرثا فللخي و ههجو ريغتي نيلاحلا ينو 5

 ىلع ةحلاص ريغ لاعا اهنعأشنتف داقلعالا ثبخ ىلع وا مهفلا يف أطخلا ىلع
 رورغملاو هداقثعا هفرصي فيكالو اذه دقلعا فيك دقتعملا نمم اعريغ



 د

 لثم نمو لصالا ثالذ داقنعا نع تأشن امنا لاعالا كلت نا نظي رهاوظلاب
 ةلع وهو !ءلاغ نايدالا لوصا ضعب ىف ليدبتااو فيرا عقو فارحنالا اذه

 نم هعبتي امو فارذثالا اذه ناك ام اريغكو نيد لك يف لغلاو عدبلا
 هب ىلاعت هللا هالتبا نو ىضفا ىتح لامالا حتابقو عابطلا داسفا أثنم عدبلا

 نايدالا نم نيد ين نعطلا ىلع مل ةربخ ال نم ضعب لدحي اذهو كالملا ىلا

 ىلا نيبسانملا جذسلا ضعب لاعا ىلع ادانتسا ةقملا دئاقعلا نم ةديقع وا

 لوصا نم دمت يتلا ردقلاو ١اضقلا ةديقع كلذ نمو ٠ ةديقعلا وا نيدلا

 ام اهنا اومعزو جترفالا ضعب طفل اهيف ردك دقف ةيمالسالا ةنايدلا يف دئاقعلا
 ةعضااو فعضلا ميف تدكحو ةوتلاو ةمملا مهتباسوالا موق سوفن نم تنكم
 ءاضقاا داقلعا يف اهتلع اورص> اراوطا مهيلا اوبسنو تافصب نيماسملا اومرو
 نع ةيءايسلاو ةيبرحلا ىوقلا ىف رخأتو رّقف يف نيماسأا نا اولاقو ردقلاو
 تقرفتو ضغابتلاو دقاحتاو ةنايخلاو قافنلاو بذكلا مهيف أشن دقو ممالا رئاس

 مرضي امو مهعفني اع اولذغو ةلبةتسأاو ةرضاحلا ملاوحا اواهجو متاك

 ةليضف يف مهريغ نوسفاني ال مع نومانيو اهيف نوبرشي و نولك اي ةارجب اوعنقو
 ممالاو مهذب موسأب ولعه كلذ يف رصقي ال هاخا رضب نا ,هدحا نكما ىتمو
 لك لوبقل اودعتساو ضراع لكب اوضر دقو ةمثل م مملتبت مهئارو نم

 م.ةنمزأ نوءطقي مر ءارمالاو ' موجب اياوز ىف نوكسلا ىلا اونكرو تداح

 مهراعا قرغتست تأ.حاوو ضورف مييلعو تاوبشلا ةاطاعمو ى..ءالاو وبللا يف

 افارسا مهامز هب نوعطقي امف ملاوما نوفرصي اهنم ايش نودّوي الو اهئادا يف
 حلاصللاب ةماعلا حل اصملا اوطلخ دقو «٠ يش اهنم مهناطواو موتلم لانب الو وقتا
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 هبحاص لذنمي منم لكو ٠ هما عاضا نيريما برب رفانت نم كف ةيتاذلا
 ابيت ةلييخ 13 دينا ينجالا منيب لخديف هراج هيلع يدعتسلو

 فوملا منو نيجلا ملت ددع الو ددع ريغب هدالب نم نكمةيف ةلذافتم

 لب مهئاريج مهتي'ور عم مهيد سماو هلك كلذ يف اوفلاخو ةكرحلا نع اودعتو

 دجوت الو ' نوبسكي اب متوهابيو ميلع نومدهت مهتطلس تدحت مه نم ضعب

 ةريغلا ءايحا اهدصاقم رم نوني ةيرهجالو ةيرسال ةيلم ثايعمج ميف

 طلستو ءايوؤالا يدعت نم قوةحلا ظفحو هافعضلا ةدعاسمو ةيمحلا هيدنتو

 أشنم ال نا اومعزو نيماسملا ىلا تافصلا هذه اوسن اذكه ٠ ءايزغلا

 هللا ةردق ىلع ممئاقو عيمج ةلاحاو ردقلاو هاضقلا رهداقلعا اللا

 مل دوعي الو ةئاق مل موقل ال ةديقملا هذه ىلع اوماد اذا نيماسملا ناب اومكحو

 الو أكلم نوظفحي الو ًاناطاس فتروديؤي الو ق> مهلا مجري الو دمحم
 هدصخت مضعن ي ديان م سس اموتاعزانلا موينفي ىتح مب لم فعضلا لازي

 ردقلاو ءاضقلاب داقلعالا نيب قرف ال هنا سائلا كئلوا دقئعاو ٠ ناجالا

 هلاعفا عيمج يف روب#ت ناسالا ناب نيلئاتلا ةيربحخلا بهذ داقتعالا نإبو

 ءاوملا يف ةقلعملا ةشيرلاك مهسفنا نوري اذه مهداقئعاب نيماسملا نا اومشوتو

 لوف يف مل رايلخا ال منا موو سوفن يف خر ىتمو لت اهنيك حايرلا اهبلقل

 مهاوق لظمت؛ ةرهاق ةوقب كلذ امناو نوكسالو ةكرحالو لمع الو
 مهرظاوخ نم يجنتو ىوقلاو كرادملا نم ىلاعت هّللا مهبهو ام ةرث نودقفيو

 ريثك اهبهذم بهذو اضيا مثرف الان مةفئاط تنظ اذكه بسكلاو ىعسا اةيعاد
 ال هناف ععزلا اذه باصصا ءاطخا دقو ٠ قرشملا يف لوقعلا ءافعض نم
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 وا ايليعامساوا ايديز وا ًايعيشوا ناك ًاينس تفولا اذه يف لمس دجوي

 هسفن نم راوتخالا باس دقتعي و ضحلا ربجلا يهذم ىري ًايجراخوا ًاباهو

 مملاعا يف ايرايغخا !ءزج مل ناب نودقتعي ةماسملا ف ئاوطلا هذه لك لإ ةرملب

 اء نوبساعم مهئناو مهعيمج دنع باقعلاو باوثلا طانم وهو بسكلاب ىو

 رماوالا عيمج لاثتماب نوبلاظمو يرايتخالا ءزجلا اذه نم ىلاعت هللا مهبهو

 فياكتلا رادم وه رايتخالا نم عونلا اذه ناو ةينابرلا يهاونلاو ةيملالا

 ةيربجلاب ىجسل ةفئاط نوململا نيب نادك مهن ٠ لدملاو ةكحلا مثل هبو يعرشلا

 رايتخا هبوشيالا| 7 طصضا هلاعفا معيب يي ىفرطضم ناسنالا 04 ىلا تيهذ

 ةدشب دعتري نا نيبو لالا هكذف سفشلا كرحي نا نيب قرف ال هنا تصعزو

 ضرقنا دقو ةدسافلا ةطسفسأا عزانم نم نوءاسملا هدعب امهذمو ٠ وربلا

 سيلورثا ملقبب ملو ةرجشلا نم عبارلا نرقلارخاوا يف بهذملا اذه بابرا
 أم هتايضةةم يرد الو ربجلاب داقتعالا نيع وه ردقلاو ءاضقلاب داقتعالا

 دشرت لب عطاقلا لولدلا هديب ءاضقلاب داقتعالا ناذ نومهاولا كلوا هنل

 - ببس هل ثداح لك نا ىلا تفتلي ناركف هل نم ىلع لبسي و ةرطفلا هيلا
 هيدأ رضاح وه ام الا بابسالا ةلسلس نم ىريال هناو نامزلا يف هنراقب

 ايف ارهاظ الخدم اهنم لكل فاو اهماظن عدبم هللاالا اهيضام امي الو

 كالث تافاح نم هقلح ياما ناسن الا ةداراو ٠ ملءلازيزعلا ريدقش ه لعب

 سفنلا لامفنا كاردالاو كاردالا راث | نم ارثا الا ةدارالا تسيلو ةلسلساا
 رهاوظلف تاجاحلا نم ةرظفلا يف عدوا اب اهروعُو ساوحلا ىلع ضرعي او
 هذه ادم اثنا لقاع هركني ال ام ةدارالاو ركفلا ىلع ةطاسلا نم نوكلا



 فلا

 قاخ يذلا نوكلا عدبمهّلل ديبوه امنا رهاظلا ف ةراو* كرت يللا باسالا

 اصوصخ هل ءزج هناك هبيشا ًاعبات ثداح لك لعجو هتمكح قفو ىلع ءايشالا
 هلا دوجوب فارتعالا نع لض الهاج نا انضرفولو ٠ يناسنالا ملاءلا يف

 ةيعيبطلا ل ءاوذلا ري أتب فارتعالا نم صاخغب نا هناككما يف سيو ملامال عناص
 هسفنب جري نا عيطت سن لهف ةيرشبلا تادارالا ىف ميرك تف -

 قلاقحلا بالطدهب فرعي م اذه ٠ هقاخ يف ىلاعت ل 15 ينلا ةنس ١| نع

 ةطلسا عوضخلا ىلا اوما مهتسايس هاملعو جرفالا ؛ اك دع اقع ناز

 انه مهئار أ تادال ياس 3 امتايثا فِ نابلا اولاطاو ردقلاو داضتلا
 شنب امو ابطوبهو اهدوعصيف مالا روس نع حالا !ءلا وه خعراتلا نا عن اننا

 يف لب راكفالاو قالخالاو تاداعلا يف ليدبثلاو ربيغتلا نم ثداوملا نع

 نوكتو مالا قت نمفلاف عاب ابو نادعزلاو ننال ناسا سئابخ

 ةيبدالا نونفلا لجا نم دع نفاا اذهو ٠ كلاملا ضعب ساردناو لودلا
 رشبلا ىوق ناداقلعاو ردقلاو *اضقلا ىلع هيف ثلا :انب هدئاوذ مظعاو

 ولو راتخلا لعافلا هللا وهو تائداحلا فرصمو تانئاكلا ربدم ةضبق ىف
 ناطاس يهذ الو يوق فعضالو عفر طممنا ام رو ألا رشبلا ةردق تاقتسا

 ةةارجلا ةفص هميتئربجلا ةءانش رع درجت اذا ردقلاو ءاضقلاب داقتعالاو
 بوأق اخ فجرت يلا كلاجلا ماحتنا ىلع ثعبدو ةلاسبلاو ةعاجسلاو مادقالاو

 لاوغالا ةعراقمو هراكملا لاتحاو تابثلا ىلع سفنالا عبطإ و دوسالا

 ةرصن نع لخملاو حاورالا لذب ىلع ابلمي ل .ازيسأ او دولا ةيلجب اهياحيو
 داقتعا اهنم يملا ةديقعلا هذه داقنعال اهاعد يذلا قملا ليبس يف ةايحلا
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 فيكف ٠ ةاشي فيك اهفرصي ىلاعت هللا دب ءايشالا ناو قزرااو لجالا ديدحت

 هياء هللا ضرف اب مامقلاو هتلم ةءاك *العاو هقح نع عافدلا يف توملا بهري

 قملا زيزمت ليبس ىف قف'ي امرقفلا ىشخي فيكو هداقتعا اذه نم كلذ نم

 داقتعالا اذهب نيماسملا هللا حدتما دقو ٠ ةيملالا رماوالا ذيفنتو دجملا ديبشتو

 م اوعمج دق سائلا ترا سانلا م لاق نيذلا ٠ هلوقب هتا-فف ناس عم

 هللا ند ةمعنب اويلقناف لكولا ماو هللا انيسح اولاقو ًانايا هدازف مهوشخاغ

 عفدنا دقو ميظع لضف وذ هاو هللا ناوذظرا و أو هوس موس ل لظفو

 لوقعلا اوشهداف اهنوحتفيراطقالاو كلاملا ىلا مهتأشن لوا يف نوماسلا
 نم مهتطلس تدتماو ممالا اوربقو لودلا 5 1+ ايدنع ةيالالا انرعي

 مهددع هل عم نويصلا رادج ىلا انارفو اينامسا نيب ةلصافلا ينيرإب لابع

 دقو ةدعاماملا 0 0 ةفلئخملا 0 3 ممدود 1 مدعو

 9 اكلم اولذا لوا ١ وذجرا امو تارا ُئاظعو نا قراوخ نم

 هله مادقأ 4 ا ىذلا ردقلاو ءابؤَولا داقتعا مدئاقو الا ادلب | ىف

 . 4 مقاوم ه نع نع مول :ثكف ال دادع 0 ف ةلملقلا دونجلا

 0 تاحاس ىلا 08 "4 لم 0 لبسو موتظلس دادغماو

 اوذخا مهناكو ضايرلاو قئادحلا ىلا نورئاس مناك ملاعلا دالب ىصقا يف
 داتعالا نصحب اهوطاحاو ةرداغ لك نم اناما هللا ىلع لكوتلاب مسفنال : م” .

 ةمهر الب دونجلا نوم ل2 مهّؤاسأو مهدالوا ناكو 5 ةثراط لك نم هلع



 د و, م و4

 نكساو مهردق مفر يذلا وهو ةءدلاو نمالاروصق يف مناك فوخ الو

 1 مىئادعأ بوأق يب هب فدي بعرلاب نورصني اوناكف بواقلا ماب ف

 ميظعمتاذ دجو اه مويلا ىلا يرشبلا عامجالا لوا نم هنا انربخي ميراتلاو

 تاجردلا ىلعاىلا ةءبب عفترا مث تاقبطلا طسوا يف تدن ريهش برام الو

 : ردقلاو ءاضقلاب ا دقتعم ناك الا يجمل | هيف ام كلملا ةطسإ نم غلبو
 ةرظفلا ىضتقمىلعمدوجوب يح هتايح ىلع صيرح نانالا ٠ هللا نايس

 كلاهملاو قاشملا راحب ضوخو رطاخلا ماحتنا هيلع نوبي يذلا اف ةلجلاو

 ةلاعمال ناك ردقملا ترا ىلا هيلق نوكرو ردقلاو ءاضقلاب هداقتعا الا

 ماهتقاو مادقالا ىلع هلمح ام (ورسخيك) سرافلا شروك نا خيراتلا تبثا دقو
 ردنكسا ناو ردقلاواضفلاب هداةثعا الا رصنلاب ابيف زاف يتلا بورحلا تارمغ

 نويابا: اودع لب ردقلاو ءاضقلا داقتعا مسوغ خي خر نمم ناك ربكالا

 هعفدت تناك ىتلا هو هاضقلا ةديقعب اكس سانلا دشا نم تربانوب لوالا

 نم سوفنلا بطي يذلا داقتءالا منف ٠ ة رثكلا ريهايلا ىلع للقلا هاكسعب

 ىف ريجلا ةديةء نم ىئاود (طلاخ دف ةد.ةءلاهذه ناركتن الو“ لئاذرلا

 اهب متذخا ينلا يئاصلاب ىىتطاحا ىف ًابيس اذه ناك اءرو ةماعلا ضعب

 يف ,هدهج اوهسان أ نب رصعل ا٠املعلا نم انّواجرف ةريخالا روصعلا ىف ثداومحلا

 عدبلا قحاول كرم ابيلع أرط ام ضعب نم ةفيرشلا ةديقعلا هذه صيلخت

 ردتنا دقف هنالظب نيب و ذاحدالا هيلع هبن يذلا دسافلا بهذملا اذه اصوصخ

 تفاهتو قالخأالا هب تدسفو يرحبلاو ىلبفلا نيهجولا دالب نمريثك يف
 ابتحت لئاطال ةقشقشب ًرارتغا فراعملا نم نوغرافلا شابوالاو عاعرلا هيلع
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 قيرفشب م.يب ةوادعلا عاقياو نيماسملا اصع قشو 64 نيجلا سرغ الا

 ننس ةماعلا اورثذد نا ميأعو لغلاو عدبلا ةر راج ب ءاوهالا ميزوتو ةماكل

 ةمئالا همئبثا ام مهنيبب اورشن "في داقئعالانم هيلع اوناك امو حلاصلافلسلا
 نوكرلاو لكوتلا نا ىلا ةمالا اودشري ناو ٠ ةمالا :عامجا هيلع مقوو مالعالا
 انرما امو لككلاو ةلاظبلا يف ال لمعل ١ يف انم عرشلا هبلط امنا ءاضقلا ىلل
 ةمح اهناذ هيلع لكوتلا ةحجب انيلع هبجوا 1١ ذطشنو انضورف لمهن نا هللا

 ة.مالسالا هلملا لها ند ردوأ باتري الو ميقتسملا طظارصلا نع نيدئاحلا

 عافد هلباقم ىف ةينيعلا ضورفلا نم تافوالا هذه يف اهنع عافدلا نأ يف

 مفادت راف ثنود.سفملا لوس 1 سمعت كلذ 2 سلو ملم نع عال

 نا عي انه نمو ٠ هيف ره كلفن انماع يضفي مدافع ظفح يف مالا

 هوس 5 ندماسملا رخآت نأ نر ٠ مثلك اش ىلع ناك ن هو جرفالا همكز ام

 ضيقنلا ةيسنك هيلا هتيسن نأ لب ةن.قكل اف داصإ ل ردقلاو ءاذقلا داقئتعا

 لكورفظلا نم ةومسل لوألا مه :اشن ليي نيما ملل ثدح امناو ة ةيضوقت ىلا

 ةمدص ناتمدص ماو ف ةحارلا ىلا اودلخاو ةيهانرلا ىلا اونكرف زعلا نه

 50 اهدعب ابوروأ عفادنو ةيديلصلا بورا ةمدصو قرشلا نم راتنلا

 لوو هلها ربغ ىلا ايف رمالا دسوو 3 تاناع م,كلوادت ع بءعغلا

 مهنم لك ذخاو مون نم فوفلا نكمتف مهتسايس ن بعدك ال نم مهرومأ

 مدعو قالخألا داسفل ءوسلا هل سلب و ررغلا هل ساطي رخالا ةيصأنب

 ىبتناف ةيندبلا ذئاذللا ىلع هراصتناو فراعملا ناش ماحلا لاهاو ةيبرثلا
 اهناف فعشلا نم ةمالا هيلا تلا ام عمو ٠ هيلا اوراص ام ىلا لاههالا مب
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 يف اهتوبأو مهسونن يف اهخوسر ناف ابيف ةديقعلا ةذه تسمادام تومت نأ

 رظنلا ىلع مهثمبي و ةيلارخلا ضارعالاو ةيسفنلا ضارمالا مهنع مفدي مهبولذ

 موةح درر وهدقلا مه دج دوعب ىتح تايغلاو مزعلا نمتام ام بيو يقاوغلا يف

 هل |إ.ةهذه ةيسايس و ةيلع تايعمج دقعىلع الا كلذ فقو:ي الو بواسملا

 يرن هذهو ابوروا تايعمج لمغت ا؟ نيرثملا ةقفن ىلع سانلا نيب اهرشنتو
 لدتلاو لا يتوقب ةمالا يشمتف ةيسايسلا نونفلا تو خيراتلا ًارقثو راكفالا
 ميتا ماغنو مهريس يف ةندملا مالا داقن نا دير: لاق نمو قا داقنءالا ثعابب

 ىوعد نا ف هريس يف ضروع ناف ييد بدصعن الو ةنوشخ ىلا بسن ال

 ةقيرطب ممالا لالذاو برح روغب بلفنلا ىلع لايلحا ىوعد ةاواسملاو ةيرملا
 اذا ىتح مهداهتجا يف معراضن انوكرت انوؤصنا نا مهناف الاو ريزغتلاو هي وهلا
 انفالتناب انلاوحا ماظتنال انبحو اسنجو نطو !نرياغ نملا:ةلماهم قدص مهل روظ

 ارحجبصاو ةديقعلا كرت نع اشن امنا قالخالا داسف نأ اوققحت مألا عيمج عم

 ردقلاو ءاضقلا د ةنعا ىلع رشبلا ضارتعا مفدب نودانب ن#

 ىلا وس
 اذك ةديرج يف كرتشي مل نء نا سانا نومموي دئارلا ءالكو ضعب

 هيلع تاطمت اكر وا هّثامم ىف ررض هلان ار اهضفرو ابيف كرتشا نم وا
 ىف تامابيالا هذه ترثا دو هابقع دمعت الام ردوصوأ ةدوكحلا ىف هطاصم

 الاجر نم ةءامج وأ ةموكحلا نوب ودئاركا ضعب نيب طايترا كانهلوهف ةموكملا

 رثاوذ ىف دل ار اعرعركأن رك نأ دب الو باكي ذخا و اهدقتعأف ءاؤعضلا ضعب

 دك ٠ رع



 كلا

 قالا نع اهدعو اهلالع أ ىف اا دك ارا 1 ةم'الا 7 ا نا ءادلأ

 595 نم عم 3 رش مللاوءأو مهلاوما يف رارحا س اءلاو ةموكحلا رئاودب

 اهتدعاس»و ادرصانب ع ةيمالا ا هل 0 هنأو واش ىمم نواصفنبو

 نع ضارعالاو ابنع دعبلا ةمالا مزأي ةديرج ةياو اهتملاظم ىلع بايكنالاو

 لاصفنالا لك ةموكملا نع ةلمصفنم دئارجلا ناىلد هنوميقت لد يأو امتةارق

 باوملا ىلط ىلع لكلا لوعو ل لاو ل.ةلارثكو لادجلا لاط دقن انوتفا
 يزود باوثا هللا نمو ثانثلا ةمالا ن . كلو ذ ذاتسالا نم

 باوولا
 هدو هلل دمحلا

 امو ةيمسرلا ةديرجلا الا ةمركحلاب ةيرصملا دئارجلا نم ةديرجل قلعتال

 ةيويدألا ةرضحلا هب ىضرت الو ةمركحلا رئاود فيس هل ةقيت>ال ءالكولا
 ىلع ناكل كلذ يعدم ىلع ةيضق تسفر وا لب ماختلا راظنلا الو ةميففا

 نم كارتشالاب 2 ١ا(ا هوما ناكو ىح نوناقلا ىعتممي 4 اع محلا 51

 رك م مذ الل رع || همأع تتعفرو 00“ 5 هر ادالا 3

 دئارملا ناش ىف ةموكملا 0 دس قنلو 0 ضرمتال هناب 55
 معل هيلع لودي رث رث ال ةويحص ىللطابالا راح اوفا نأ ءافدضلا مهفي اذه لءفا

 2 ىلو صحو ديك اركلا صعب م يف دب ماكل نأذ نمر تقوأأ اذه مدع

 يق مفدب نييمالا نم اريثك اومزلا مهنا ىت> يروا لاك مهتفرعب اهكارتشا
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 لق ةارقلا مهتفرعم مدعب مييبلا اورذنعا امدنعو مهياعاهومر دئارج كلارتشا
 انااح نحلو ميصلا يف ةويغأا املع لمعا وا تدبلا كلبايش اهةررب دس مهدحال

 دارفالا نم درف لكلو لطابلا قهزو قملا ءاج دقف سمالاب انلا> ريغ مويا

 اهب همزلا يذلا س.ئرأا ىلع ىتح اهدري نأ دئارجلا ضب ذخاب اومزلا نيذلا
 نم ةرئادل اهمدقي نا هيلع ناك هيلا تديعا ناف ايش ىثادتب نا ريغ نم
 اهماظ يتلا هتهلظم ةرئادلا كلن مفرتل ىوكشلا ةقرو اهعمو ةدوكحلا رئاود
 نا هتةيظو ىلع ةدمع وادلب خي“ وام رزتسم ىشخحي الو مازاالاو باهرالاب

 هبرشم قفاوت ال وا هتموكح دض اهار وا اهنم هتبغر تغرف ةديرج ضفر
 أم لكف ٠ همالا نع ناودع يا عفدل ةدءعجسم كلذأ ةبيلتم ةموكحلا نأق

 نيذلا ةءاضب نم دسك ام قاننال ةرسم“ وه امنا ليبقلا اذه نم هنوععسل
 بلقو تاي رتفالاو لبااضالا نم الا اوميرالو قافنلا م ىلع الا اوعفترا م
 يتلاوامتدعا سمو اهرصانب ذخألا مزاي يتلا ةديرجلا نابب مكبلط اما ٠ قئاقحلا
 اقراء ناك نءو مكدالب حلاصمب ىردا مكتاف اهنع ضارعالاو اهضفر مزلي

 مدني دئارجلا نم هدجو اف مفاتلاو راضاا نيب زيي نا هنكما هدالب حلاصب
 رخام ورثذيو هدالب تاوذو هئطو لاحرا ريصتنيو هريماو هئاطاسو هنطو

 يف مقاولا للخلا نييبو حالصالا قرط ىلا دشري و هدالب لها لاعاو هئارم
 طباورااو ةيلملا نزوقحلا ىلع هبنيو هيفالنا هذاذثا يجي امو تارادالا

 دارا نراابيف كراشي نا هل ناك نآفلااو ناحمملا نع ءهابنيو هيطالتخالا

 ةنايؤلاو شغلا قيرط انكلاس !منم ه ارامو حاجنلاو جسالذلا قرط ىلا اهب يت دةيي
 حدمنأاو نيينطولا لاعا .ضنريجهتو ماكحلاو ءارمالا بسو قئاقللا بافو



 دب ه٠ و

 عوضالاو هناطاس ريغ ىلا زارمنالا نيسفتو اصلخت نكي مل ناو ىنجالاب

 نييتطولا ماكحلا نب ميقلا هيهذم فلاذ نيف حدقلاو هريما ريفل
 معو اهءاحصا ةدعءاس»و اهت١ارق مرتو اهيف كلارتشالا همالا ىلع مرحي هملف

 ةءيظع اهتءار كيس ينطو ةبغر تناك اه5ف اهيف ةبغرلا مظعب تالا

 هكا ا رداصم هريماو هناطلسل تاع نوكي هناف هريصم ءاسو هما ديازت اهاك
 انيعم هدالب لهالالذاو هتوذ نيهوت ىلع ادعاسم هنطو ةعاضا يف ايعاس

 تا شا دنع اذد نم مغعا رزو ياو هدالبو هريعاو هناطلس ءادعال

 هلوسرو هللا برا>ح نم ةفقو هدب رجا هذه لثم يف كراشملا فثو دقو

 ىار نم لك الوذ رم ال .عاو ةمالا هتوادعب رهاحو ةيصملاب ناعاو

 همالاو ةموكحلاو يويدخلاو ناطاسلا ودع اذه لاق هدي يف ةقرولا كلب

 قرح لهج يذلا اذه اًران مالا بكتريو اراهج هللا يصعي يذلا اذه
 نرد تاهرثلاو بيذاك الا عم راط يذلا اذه ةيسنجلا لضفو ةينطولا

 ةرابع وا حدم ةم5ب هنرشو هدجم عاب يذلا اذه بقاوعلا يف ثحب ريغ
 دعءاسإ قداص ينطو ياف الاو هلا هب بمكب امب هيلع كاعتل نم هانث

 5 رح ياو مهنيعا يف ميبعلا نيسدتو نيينطولا داسفا ىلع هنطو ودع

 افيد زتو انئارمال امش تئام ىتلا ءادعالا قارواب طئالا برشي الو كلذ

 دالبلا ةغل ريغب سكت ىتش دئارج انيدنا نيب ىرن ٠ انفالسال ًامذو انلاعال

 نب اماكو نياضالا نيدسفملا بس ىعسآ دئارج ضعب الا اهيف يرن الو
 هيذام ىلع ةمالا هبنتو ةلدتعم ةسايسب يدانت ةينانويو ةينايلانياو ةيواسنرف



 غ0
 ىلع قث اهلياضتو ةمالا مذل اهنم ثذقو ىتتلا اما تايمومعلا سال ىتلا

 اراعلا بر * .ه 52 ىلا راشالا لوح: الو | مآع لبقي دي نأ ىرص+ 53

 راضأاو مفانلانيب نوقرفي ال نيذلا ءايندالا شاب والاو عاعرلا ةلفسلاب هقحل
 كنكيو: هريرذتو هدأ فا ىلع هدعأا نييرصملاو دل هل. 3 ادب 8 اك الاو

 ف تدحو ْض سأنلا يدر 8 ىلا دئارطلا رظنتو تاقرطلا ىف رع نأ

 صاخم ينطو هنا لعاف اهتءدخ يف ةصلخم ةيهترفا وا ةيرمعم ةديرج هدب
 كل ودع هنأ معان رحاتسم وأ سشاغوا نم هدلرد> هذ ىف بدجو نمو

 روع ينطو ىلع ليم! ذا سنجلاو ةذللاو ةينطولا ىجسم ف ككراش ناو

 هداضت هدد رج يف كراش نأ هدالب ماد مو 4 هوكحو هريمأو هناطاس .

 مي طرتشا الو أ درو وفه ىنلا ةمالز كواسألا هقب رط ريغ ىلع 54 1

 ُْف تادتعا هدد رح لك لب 4 هن رصم ةدي رجلا نك نأ صالخالا

 4 :رص مرر وأ اك أ || دود-و ند 0 هدوم ي | ةارددلا

 نأش يف نالا لخد ملل نكي مل زيلكتألا لاجرو طبضلا لاجر نا لعاو
 1 مضوالا رم نم تدارا ام ةرئاكنا نا بعت كنف دئارجلا

 م كل تلق اذهلف دصقملا اذه ٠ ْنَغ 95 9 5 أم ةةأ رد هب 58 ||و ةمماظن

 تاطخا دو هه كت اهو رفني الو بح امي ةمالا اوذل اذ نا ن نوديري

 لامعا نبيا 'و نييرصملا ءارمالا ماس تاءوش ىراا اذه ةرج احدا د 'ارجلا

 نب تةرفف شيعلا هب لانتل زيلكتالا لاجرل هدمت ًالوكشك طابقالاو نيماسملا



 دك ه٠ ٠ دو

 لفطتال 55 - 1 أمنيسحو نسحلا ريع ةيزيلكتالاو ةيرصملا ندتمالا

 ربغب نعأو زيلكنالا ا ,هرل> نم ١1 راكأ نود رصملا تمد زا انوقلو

 ىرن نا ثيانالو ه هرضق هي>اص مفي نأ ديرب قمحالا نأغ م لصق

 أبنم او رفق ملا سكعو ميجاعتا عايض نم مهيلع هتبلج ال أوهبنت ا

 تراك ماكحلا ضعءب نأ نم ه:ءدن ٠١ كنرغي الو ٠ دشا لب يرصملا روف

 ه.ف ا وسأبعأ ارصعلا ليق ةركذ يف نأ: 5 كالذ ناف دئارلا ضعب دعاسإ

 . ةيمرك# و ديكس هاي لس رومان ل ىتيللا يح

 هزنن انناف اثار 5 ىنطصم ةفوطعلا يحاص نمرماب وأ دصتا تالذ سيلو

 ترتفو ةملءاءلا يدبالا تدّدعتو ءارالا هياع ترئاكت اًماو كلذ نع هتينطو

 ىلع ةءفدنملا لووسلا كالت مفد ىلع ىوقيال اديحو مبصاف هترازو ءاضعا ممم

 لناقلا لود دح

 ديصي ام س ارخ يردي ايف سارح ىلع 'ابظلا ترثاكت

 دسافملا ءردو للخلا دسب انبلاطي مويلا ءاجو هيف اه سما يهذ دقو

 ٍ وسم ناو ماغرا الو مازاا الذ هب ةصاملا هلاعاو هلام يف رح ناسنا لكو

 ه نم يشب ةموكحلا ماما اوروظي نأ نوعيطتسي ال موق نم مابيا درج

 هنأف نيم يزاكتا ىلا هرهظ دنسي وأ هلمت ساي نا هدحأ ميطتسإ ١ الو

 جات إف لمفلاو لوقلا يف ىبنجالا تب 8 ةرتاكلا لاحلا يف هبذكي

 0 ىردا هناف اذ لومألا مس ىلع هب نيعتسأ ينطولا ىلا تداءف

 صا وفنرعالا هيلا تداوفوأو من <( اب عاو نرخ 0 فرعأو
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 ضيغب اهاعداىرعد لك ب ذكبو !هرب#ب اه نوينطولا مث نم تارل قالطا



 اح سني دل سي نبل

 هع

 طاخلا نافرومالا يف فّرضتلا نو:سحي الو لمت نوصي ال ماب نيب رصملا

 حالص الان 'ىلعلياد ربك ١ نين-رشعلا ةدم دالبلا هيف تعفو يذلا طبنلاو
 يف تناك لاعالا نا لاقي الو ٠ نيينطولا ىلا لامعالا مياست ىلع فوفوم

 كتروديق“ نييئطولا نأ لوقن ااذ ةدملا هزه لك نيينطولا يديا

 ىف اغن للاخ لكذ اي لمملاب زيئكتألا مممزات ين ١ تاروشنملاو تام اانا

 ريك ١ لاحلاو ةيبنجالا ييتارتلاو تاروشنملا نم أشن امن مهترادا

 9 دالبلا يف !متربظا نسامم ةرتلكن ال نا ركننال اننا من ٠ دهاش

 ةثداحلاو هئارأ ءادبا نم ةجحل يذ لك نكمتي ثييحب مماجلاو راكف الا ةيرح
 اذه عم كراك ناورخ ريغ نم قيرطأاو ةوبقلا ىفو هتيب يف هناوخأ عم

 ةبرحب رضيال اذه نكلو يرسلا سيلوبلا ةظساوب سس ضعب قالطالا
 ةما لكو ةننف ىلع ثحوا ينيد بصمت وا مين ” ريغ ىف تماد امراكفالا

 نم الل اغذح كاذل هراتخي سانا ةطساوب اهاياذخ ىلع اهمكاح فقي ناو دب ال

 ىأر اذا ةملك“ هايغا ادد يربلا عل وبلا لاجر مفعم نا ما هالخنلاو

 تبث ةيرف لجر ىلع ىرتفا هلثني ربخ ىلع راعي وأ هوي ىّنم هنأ مدحا

 موج ببسب كلذو ةنلاخم رابخاب اوريخا مهنا انماعأ» ارشكف هسفنأ المع اهم

 عاعرموبلاغ نا لوقن انناف ممذت فيكف نوينطو م:ألاقيال ٠ مهتالخا ءوسو

 سانلا لذرإالا اهب ىضري الوفئاظولا ثا نييقرشلا دنع س سمت! ةنيظوناف

 هسملر نأ مهدحا 5 اذا ظظًظآظةئً بذبع مهيف نوكي ناردن اذإذ مىثوأو

 هسيئرأ ؟أكرا ةارتفم ريراقل هنع ىتكي هناذ نالذل ةرأع ىلع فقي نا بي

 نددّوملا ىضادلا ند نودح:م ابوروا 2 نسءاولا لاعر نأ ىلع ٠ هئارالا طيفنتو

 اح د ا



 دي د1 4
 ع

 م.تاماعمو سانلا ذ رثاعم كيس بدأ 2 اعا يف فرصت نسح ملو نيبذبمل

 نم ةقدصم مهررأق ' تناك اذهوآ 0 و لع مهدح>أ يرتفي ناردنيو

 داسف عماب هروال ةارامم ةبقنملا هذه, انسيلوب ةلماعمل اهيلع ليلد بلط ريغ

 ر 3 م اذه نان لكلعو راكتالل شي سا اوثاولد "ل طياخم م.ءظعم قالخا

 ةير> قالطا زيلكت الا نساحم نمو ٠ انيس ارث ! 5 عمارملو راكف الا ةيرح يف

 ضرع دل ارا ضع ىرث امنأف ءاظن تمت اهاخدي الثا داك اقالطا تاءوطملا

 ماكاو نيب رصملا ءارمالا 8 قولتو مانقلا اهاجرو ىظعلا ةفالخلا دنسا
 لاجحر دسول اذي>و دح نع جورخ لعرذ.: الو لوب ذخاَوَت الو ن؛ينطولا

 لدابت ١ هريغ مم ىرصملا ت 2 و مهيفاتاو نيذاصتلا 9-0 نع مزناذا ةرالكنا

 اسم مو رجزل؛ قحا نرقير هلا يا ىرتل ًآحي وأت ال اهي رصت عافدلاو ةراظأمملا

 يقل! ةيرملا ناذ ريرهتلا نرش ضع, يف يرصلا ىلع قوبضتلا ضعب نم هيف
 نر>زانلا ةياشوو نيدكلا؛ ةياعس ن٠ اهبناج يف هيقالي أ مه ن الا هفكت اذ

 امنوكوايو بذكلا رذق يف انوسمثل ةءقلنم منوطب ريفاصع تكسي امفلخ

 كانه نا مهن ' ةءاندلاو هرشلا ةدعم يف اهوزن لوسيل قافنلا سارضأ ىلع

 دئاوع قفاوت ال اهناق ءاسنلا ضارغا هب رح شو مجيبلا |متمرن هد ةزدم ةيرح

 سوولاو دوهملاو ىراصتلاو نو4سملا قذتا دقف مهنايدا الو قرشلا لها
 ةبرحلا قاللطاف هءجشو انزاا مرت ىلع اوعمجاو نيتنايصو ءا ءنلا ىلع ةريغلا ىلع

 ىلع فشكلا اهتالطا نه ميثاو هيلع ةموكحلا دمحتال ةمومل. بابلا اذه يف
 ىلوالا ةياهاإلا يف اذه لذ انعمس امو انزال نيلصمل ةموكملا هايطا ةفرعب اياغبلا
 ةلمحلاب و ٠ ابياع ةظفاحلا ة.وكحلا ىلع ست تامرأط كلاهتناو روذح عسوت هناف



 د ه1 و

 نع الاجر لظعم زهع ناو ةيدملا داوملا ضءب يف ام اريثأت ترغأ ةرتكنا نأف

 اوفرص الاجر 3 يف تالا اضعملا الك امنا ميدل هماسملا لاعالا حالصا

 مهتارادا نيناوق ميفنل يف اورهسو لالا نم مهب طين أم بيترت يف مت وا

 اوناعتسان ٠ نييئطوأ|نم اومدختساو ميفرصت نسحب فرشاا بسك يف أودبتجاو

 هذه كرت نم مهنمو ٠ توكس رتملاك ينطو لكهب اوضراو مولاصم ءادا ىلعهن
 طحلاو هنم روفنلاو تقملا قحت <.ف بارغاد مل ديبّتساو نيينطولا دعباو ةقيرطلا

 كياؤ الك لاعالا ن٠ هيلأ سو أم ملصا بارغالا هتناءدءأ عم هعيأو 4..اع

 . نيينطولا نيب الا حالسالا دجت ال ا؟ ءابرغلا نريبالا لاخلا دجتال
 دشرملا مصانلا فقوم تنقو ةصلخلا دئارملا نا نوماعي زاكلالا لاجرو

5 . 5 ' : 2 
 ى]كر“ نومي يتلا دئارجلا 3 اوضرعأو أوصل و. أف اناث ىللهع ند

 اناسمت اةمالا نم أو 7 ءاوهالا معن لوو ملا قيرفتب نإ نو أهراس

 ن.ذاوسأ | أملا ب قل دا اهو ةم>الصالا مهراكفال المو موهامعأ

 موتاهم توري نيذلا ىح نيب رصملا ند ادعاو الحر الو جر ا امئأف

 اونامسا اذا ١ فالخب :ةيقث كلذ نواعني امنا مناف مهئارا ذيفنتب أطوب ره

 ءالمضف ءاك ذا ءافرش ءاحصن الاحر نودي مهناف حالصالا ىلع دالبلا لهاب

 لراف ٠ ةن نسحو صالخا عم لاوقالاو لاعالا ىلع ةايوقا ةائما

 كلذ نم متبل يزياكتالاو ينطولا نيركفلا ديحوت ىلع فوقوم حالمألا

 ًاقي رفتالا ىرت ال اهنافةلبجلا ةيدككلا لها ل هعتست تماد امو٠ دوصقملاب يقان مئات
 ةنط:طواهدوعو نماذهنياو رودصللاراغباو ءارهالا 2 اعئشتو ةاكلا ِق

 كي



 343ه 77

 وي نبب ناف ةلمجلاب و ٠ نيب رصأل رصم نأو رصم حالصأ الا دي رم 1 اهناب اهدئارج 0 رصم حالصا الا ديرع ام امناب اهدئارح

 00 ءاضد ىلع 15:1 نيب ر.هملا رفانت دئارج ىلع ةرتلكنا ءاكتا

 ٠ ةرفنلا رات نم دمح ام مرضا هيلع اهدضع شكرح الك ( رانلا هب

 نولاسم مهنا نيبرصملا لاعلا ضعب يف ”نولوةي ثيح هارجالل بهتلاو
 زياكتالا ةكامدو قيرفنلا نم ةرابعلا هذه تحت ام نوردي ال هو زياكمالل

 وا ةمركملل ملاسم مسقو زراكنالل ملاسم مسق نامسق لاملا نا نوموي مناف
 نيب داضت كانه نوكيف اذهال“ لوالل لباقمال ذا ةرورضلاب ةيويدخلا ةرضحلا

 ابوروا ماما كلذ ركنت زيلكنالاو زياكنالا يعس نيب و ةينط ولا ةموكحلا يمس

 ناك تندص نان حالصالا 4يف ا ةيرصملا ةموكملا ىلعريشت امنا ابن! لوقلو

 م أ ىلع ءارتفالاو بذكلا نر ' ره هلجال اورج وباام ىلع نيراح ءارجالا

 4 ركسملا | مهب ر نوي رصم مهب يب نيحولما لاهلا ةيةبو نيريدملا نا نوماعي
 نيشا.نأاو ىنرلا مهتلحو اهنا سحاب مهتقرو اهلاجرب مهتب هو اهتقفن ىلع ةيرصملا
 هيويدخلا دنسم يف اورب لو ىلا مهروجا نوذخاب ؛ نالا ىل مهو اباضغت

 ماكحالا ة ةرادا اوهلاو اماظ تحت اومظعو |تمعن يف او أت يتلا ةلئاعلا ريغ

 مهيلع ةذوح املا ةعيبلاو يعرشلا قحلا بحاص مالا سابعلا ىلوملا مساب
 مييلأو وع اوناخ مهنأب مهيمر نع وه كلذ دعب زيلكت الا ىلا مهتبس 0

 اوردهاو مصئاصخ نع اوافغو مهنطو قوقح اواهجو مهتاداس معن اورفكو
 ارويصا ىتح ةيدنجالاو ةيئظولا نيب نوزيم ال موق ماو متيناسنا تارج او

 أهرد / فريح الو مية رت يف بعش م نأ ةمعط هدالب دقت, ريغلا نوم دخي

 نناخلا ميسا و مدخلا ةدصب الا مهشمرطولا ءا فق كعب موفرعت الو همم نم



 دي هه و

 نييئطولا انناو>ا أئربن نهثو نيئئاا نمرصم هلو>د مايا هءدخ نم فرع اك

 | رجالا هب مهمسو يذلا لهجلا نع ىلاعلا مهبناج هزننو ءامنشلا ةرءمأ هذه نم

 بزكنو اهتكرح ديو اهتئيه مه ينأ ا دضريغلا مميعسلا نعو

 نما هماكملا نم ىبس نم نبب دحاو ماظن ىلع ماكحالا ريسإ ءايعدالاالره

 هريغ نود رومأ» الورخانود ريدم أرب صني الت اروشنملاو متاوللاذ مريغنبب و

 فقوتي الو سؤرم لكل تاراظنلا نم ردصت لب هاوسنود ظناح و'طبامالو

 ليلد ربكا ٌةدحاو ةريتو ىلع لاععالا ريسؤ هيلا وعدت مايقلاو اهلل ف: يف لماع

 الو هفرشا عئابالو نئاخ دجوي ال هنا ىلع نادرب ظعاو ءارجالا بذك ىلع

 وهو يبجنجالا نم اهمعطي ةءقل رظتنم الو هلم يف رصتم الو هريما ىلع جراخ

 نا نوفرعي ءارجألا ناك ناو مغالا يويدخلا الومو 0 عل يف ىراغ

 ىلع رصب.# انلعل الجر الجر انل مومسيلف ةموكهلل ءادعا يبنجالل ا دا ض عا كانه

 تارادالاب نيدوجوملا زيلكنالا سفن نا اوملعل نووقفب اوناك ولو ممن
 ن* مهيلع قفنت روجاب اهتايرورض يف مامعتست ةدوكحلا مدخ ره اغا ةيرصملا

 م,ةمجرت كلذب دبشي قئاقحلا بلقو نئفلا ةراثال اودجو مو مونكأو ابتلاه

 اروزو ًابذك انلاع يف اومهوا ائارما يف اذ ملثم ىقمحلا اهبتكي ةلاقم لك

 آهومع نيبرصملا تدعبا يتلا متابقلاو مئاتشلاالا زيلكت الا نع نورشني الف

 يي وابو ءارماو مقرا متل بتم هنوريال مهتبحي -

 لاجر ماما بنذلا يف ءاوس ةرتلكنا دئارج ة ه5 نه :نواففملاو ألا

 ةادعا مل جرت ماو ةيبرع اانوفرعي الزياكت الا نا ىرب أ١ ةماطلاو زيلكن الا

 نوكسلاو ودملا انمزلي لوقن انو أر ناف ائدئارج يف رشني امو لاقي ام نيب رصملا



 تك و, 1١ و

 ودحلاو نوكسلا اذه ام نولوقي م رطل اولاق ىنسحلاب اندالب ءالزن ةرئاعمو

 اولاق فان لعف يلع ةرتلكلا 5 انو أر ناو زياكتالانم ىدالب اوصلخت اوءرق

 وا يلو ةرايزل دلب ىلا رف يش ادحاو اوار اذاو منوي و منومذي منا ملل
 زياكت الا دض راكف الا ميهتسمل هجوت هنا اولاق ألم ضرغل وا لها واقي

 ٠ ءارعالا هل صب د زاقلا لاقوه انة ةءتف ةراثاب ب يف بافتيلو

 نا ىلوالا ناكو اندالب نع هل ىتم زلكنالا نع نوا ًاسنب سانا ىراو

 نيب رصملا نيب ةلدابتم ةبخلا ىقبتو مهنم دالبلا ربطت ىتم هالؤم نع اولأسي
 ءارجالا ةبيصمبب ادالب باصت نالبق هيلعتناك امىلع يناجالاو نين روسلاو

 ءارو دئارملا كلت اوذبنف مدصقم ءوس ىلع اوفقو ثيح نييرصملا رد هّللو

 ناب هملع دعب اهمءارق لحتسا ناو اًريبك اما غأب اهيف كراش نا اوداعو مرور

 نيدلا ن نم قرم ريغلاىلا ء مت الاو ةنعفلا قب رطيف ه, ىستوهةارءاو هناطلس مت

 أم من أثوا نه قوهرأملا 550 ,اوامر# ارماهلالتسساب رفكو ةعايلا قرافو

 اهك'متناو هئارماو هن طاس ىلع ابجو رخل هنيوب اهرظن الو هديب مون دحاو اهسم

 ةرفاك ةيغابةاظ كلذ لك يف و ريصبتلا دعو لهجلاب مهبدرو ةماكح ةمرح

 يذلا داسنلا لعزباكتالا لاجر هبنن نغف ٠ ملاوما نم قا نم معن

 فارْثالا لك مهنع فرحنتو سوفنلا ف هنح نا لبق هو ا الا هثدحا

 ةوادعلا عاقياو مىتنادال ادصق ءالأو لمعتسا ةرئاكنا نا سانأاا نظي ذا

 ما.ا زياكتالل بيعربكا كلذ 0 موكحلاو مكاحلا ةماك قيرفتو مهند
 ربغ !هنمنويرصملا ري لو رصم يف حالصالا لدن نا اهتدبعتيتلا اب وروا
 عمذأ :سالاو هيف يذلا ناد بلا قرط يف الو ىتحريسلا أودسجيإف موتامعتسأ لاجر

 ا ا ااا اي ذا 10107<١1*١ 0 ذا

 00 اااااا ا [ييي ااا ة ة ةةةةةة ا  ذذ ذ [ 212121 1 121 1 121 1 1 1 ><2 12 2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ةيةي2404040ياااا11ا
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 فرعي الو هن طلس ريغ مدخي ال هب 4 رصملا قى 8 رع هيمطوأ يف [ نوم هوك

 مه 1 : زيلكتالا لاعارك ذل نال + هنزل هزأف هناوخأ ممصن نع 6 "الو هريمأ ريغ

 ْن عار اوال داس وو ةيدكلا لهأ ن 3 نإفر د مف داللل 4 هةوفأإ الاعا نولمع

 الو 5 ةصاخملا ىلا !'رجلا ه هيف كالذكوقىداسلا ينطولا حدي م صلخلا م

 هالوم اضرب ىنغ هناف رشل ءانلا وا ةمثلل ءادجتسا وارطاخل ةاضرتسا كلذ لوي

 رارفصا هلو ةحاتولا ءامد هنمتبذمت ىت> ههجو ىلع هريغ رج يذلا عمطلا

 ناعتساو يديس ق> فرعو ىنطو مدخ نم مدخا لا: نمو ٠ناوحلاو لذلا

 ةلزأم هفلل ىطري فوكو ريغا' هب لذ ا: اضّرعم نوكي ال نيينطولأ يناوخاب

 اوم اذ موتيص'ثما ىلعاوطة-ةءاغ اواصواذاىتحر هلاب ذي ءافعضلا اهيل ىقثرا

 ثرادو ملا كيلا مم وذ تباخ دو اظ.هلا نم لمانالا نوشمد

 ةقلا ةلخ دس ىلع مب اوناءتساو اون الف نويرصملا اوني ال مناف مترا

 اوذخاو فورحملا اوركناو ةمذلا اوضقنو ةءعنلاب اورفكف اوداع مث هوناعاف

 اودغف ءاىصنلا رباخم يف ,هرورظ دعب مينو فيو ةانطلا مث دملا دعب منو رع

 ةدعملا يف صخفملاكو نوعا يف يذنأ 5 مشو اودارو لزانم بوأقلا يف ملو

 اهديا ة.ينغأا ةيويدخلا ةرضحلا هل هلاو' قيرفتلا لوعم ةذلألا روس اومده دَدق

 ابتفرعمو نئاذلا نم نيمالا بيتو !هتيعرو !متموكح لاجرب اهتيانع يف هللا
 لايما تفرعو هيعسو ررحم لك ةياغ ىلع تفقو ا,:اذ صاخلا نه شاغلا

 ع 3 علا مث مل ل نك أذ هما فرع 0-2 3 م 2 ! جاوا و “|

 راحالا تزمو ,الفالا تمار أ برأشم نيب تقرفف 4 ءطو | ةريغلا حور اهيف
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 نم ةناطب اوذختل ال » هليثم ىلع ولتي قيرف لك ميدأو يملأ "جدا ع

 ىنت 5 اوفا نم ءاضغبلا تدب دق متنعا» اودوال ابخ كول ال نود

 54 نا كتربخاو دئار+لا لاوحا كلل تذيب انا اهف «ربك | و

 فيكو اهب صقخي ا ' ينل نالا نوضرعت ال زيلكنالا لاجرو ةيرصملا

 لك فوقوو ةمالا لاح حاللصا هيء- ةي غربطخ ريزو دهع يف كلذ نركب

 الو روح اباخدي ال ةيرمب ةصاملا هنؤُش يف ناسنا لك فرصتو هّدح دنع

 تدرا ةماخم ةديرج ةيأف كارتشالا فيس رايخلاب تناف ٠ قييفت اوكي
 ن؛ن'الا نطولا ءدعا دئاردو كاياو كرايتخاب اهتم كرتشاو اهيف كارتشالا

 هذصاةمتتءاس باذكلافل ا ندو ةيرف وهف ناولا رص * . "ربت

 هدصارم نيرينأا قوفو ىسميو 3 هياعي حاصتلا يحتل نمو

 دسم اب يجب للا

 ساوشب ةنوتيز م اجو رصمب فيرشاا رهزالا

 رهزال 5 رئالا اةمطأا رجا 5 د لعأ 8 ناروسملا ناذه

 ند 4 1 جرخ ن*و عممجا ىمالسالا ملاعأا يف يف 4 ن ه أم لمأ ب هلو

 هي. دملا فر ص ىلا يف نالا 00 أورده نيا نفل“ 9 ةدئابالاو ةدلاهألا

 00 مد لك جادا وثو ةمد لأ مترك سو ةدمقأل موري - لضفلاو

 4 م,.يأاعت هطسا وا أد رثاو هعب رش دك نقلا ا هاجس وعريبو

 8 سإردتب اق ماو ل 2 وأب يا سمار لزب ءأملا مالعالا ه ا

 نطنملاو رليحوت أو ذأ و لوصالاو ل بت داو ريسفتأا نر 4 ند هب طم

 باس او يصلاوثا ةأأو ديو او عضولاو نوبل | برا وعي دببأاو ناوبأ و
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 يلا ةياقءااو ةياقنلا مولعلا نم 'هريغويفاوقلاو ضورعلاو ءاشن لاو خير ةلاو

 بترتو سي ردتلا قرلد نبت يف ةلوذم ة.هلاو امم يعرشلا ملاءأإ دب ال

 ةليضقلاو ةحامسلا بحاصةمالعلا مالال ميس ءالضفا'ل دفا نم ةباطلا لاح

 كرابملا دعما اذه ملظات يف هتبانع لك هجو يذلا ىبادالا لمص ميدل

 عاس ةميذم | ةيويدخلا ةرضحلاةراظنب لولا ف ةوال ناوبد نا انمأع دقو

 نماناماف ةلياهلا ةمدخلا هذ» ىلع مالسال خيش ةرضط ةدعاسم هببترت يف

 يف هلاخدا مدعو 5-1 ,اراحاو عماجا اذه لالكا-ا ةفرع٠ ناويدل اذه

 ناف ًاعابتتسا هريغب 080 ا ناب ال لما وهو اعرف هريصت يتلا تاندللا

 فاالت>ال علا اذه لذ ٠ يف نوابتلا نم انترذح لاوحالا تاذقأ

 بعالت نم فيرشاا رهزالا ىغإ الو فائوالا :راد' ىلع نيدروملا لالا

 تافتاا نو<ب نا ىلواو 56 ميش ةرادا تمت هلالقنسا الا هب راكفاالا

 نيذ'ا ءا4علا نم نيثالثلا وحن ددوي هنف هل ىعتسملا فرص ومش فانوالا

 هءاطقنا عمدت ءوقي الهتار نيقباسأا نم ضءبااورذ تار ال مام 1

 اذ دوعندو ةيحولا هذه فانو ا ةيدع هيحرن ناك رااذ.ش نمنا نيا

 اندكلو رهزالا م ا هيك ةنودزأا عمأج أما معاو عسوأ ة ةراجعإ عوضوملا

 ف نك نأ ١ ةدوذلا ءطعا 55 ىلع رع 5 ساوت دث ارح 7 اح

 ةعيرشلا ءاملع اهياع لوءي الو هيف ًارقل ال مولعه هو تايعيبطلاو تايضايرلا
 ةيوانرذلا ةلردلايف !:!ماو هب لوئيالو هري ل ٠١ ءاداب نان الا_فاكي فيكف

 مهرم يف هلع اود'تءا'مو مورو نييسنوتا !ةناوذا ةحار ىف ىست نا

 مواعلا هذه سيرد هلداءازلا ناف ت'ي-ايلل ضرعتي ال يذلا عرشلا

 ديو هاما 2وأجب ةججتوس م وسسسلو» ص
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 ن.دل' كرت مز ةد ها .ظاهرردغ م . هلع مم لب 2 مش :اةةءا مع عم

 ىلع اطغفب نيم رودصرغوت نا وا هرج 7 ان رفد ا ىف اذ

 مئرت هلك ملت هضعب بيصا اذ دحاوا' دسجلاك نيملسملا نان ممئاهع راكما

 ناسل ىلءوه امناو اةديرج نال ىلع *اجرلا اذه ىسودلا ريزولا ةرضخل

 موس م ورد نوري مهناش و ءامهعلا كرا هرماأ ردصي هنا نينقوم نيماسملا

 يابلا ةمانش ةءانع ىلع كلذزءيالو مئت' دات ىلع ممن تاو مسي ردت يف نورحيو

 بيترثو ةراداق للا ف ةوالا رهزالا قحلال اريذن ذقت يذلا اذهو. ظضملا

 رمثسا اذا ليكمل نم انفوذت نم منت ال نالا لايعالاب نيئقلاب انعتث ناف

 ىلا .:هللا ذام ليوطلجال لالتحالا

 بحاص رهص مظعلا كب دووم وانزع مرت هيجولا ةللانع انيظح

 امداف ىن.بحلا يدايصلا يدنفا يدحلا يبا دحاملا ديداا هلي مفلاو ةءامسلا

 ىدملا يبا ديسلا مرح ةمصعلا ةيحاصو هتلئاع هعمو ةياعلا ةنانسالا نم

 دقوا ةضيرف ءادال ةيزاتحلا راطقالا نيدصاق ةيركلا اهتدلاوو يدنفا

 يركبلا يدنفا قيفوت ديسلا لد ذلا ةحامس يارسب نيلويم نيمكم اولزن

 را لراكو ملأ ه:-ال تاوغال نه مزأب نم نأ ليقع نيعو شننرخلاب

 |,ة+طاءإ صاخلا هيديطراضحاب ردايف ل ىف فارغا مرحلا ةدلاو ةنوصملا

 اييذهنو الاكو ابدا ربصلا اذه نم انيأر دقو .اذشلا مام تقزرو تبقنذ

 اذنه ىوبنلا تببلا لا: ةرايز مهئادا للعب مارحلا هللا 95 عي.جلا موةيسو

 لوبقلاب 7-5 أروربم مج هللا هأعجو ةيخالا هب انعلأ متةفارو ةمالسأا مب

 6 مدن هللا دبع ال
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 ذاتسالا
 ىلوالا هنسلا نم نو الثلاو عسانلا *زجا

 ١7١9 ةنس سنشب !"5و 15٠١ ةنس ةدمعا يذل ءانالثلا موي

 ١ مة هنن مدام م < قفاوملا

 نادملا دلع ونب هنا اهب تيا, ينا ولو
 ينالتبا نمي اورظناف 'رلات 2 نككو ىقلا ٠١ "لع ناهل
 «نلبارلل لافبا تازاو + نيالا تاز نم كلب ةرعغا بر

 سافنا دامحاو ٠ ةدسحلا نيع | ملقو ٠ ةد درا بوأ: عزن ىلع كب نيهتساو

 ارجو ٠ قايرت ال أمس الك لمجاف ٠ نيقراملا ركذ مادعاو ٠ ناخلا

 دو>وم هب دوعبو ' ًايشه :أرعالا تا' 8 هب مصن* . فار>الا يوفق

 ةلذم اونوكيل ٠ راقلاو نارقلاب ؛ مالطالا نز :؛ لا ىلع ريال ' 0 نوقفانملا

 م 0 ل هلمجاو ل ' مح بص ميسور لع هبصو ٠ رانلا لهال

 ينك قف كذب الو ىربال تح ٠ ركنا اذه ةلزا ىلع ينعاو نا لك
 اهتجرحدف ٠ هقبو- ىف لجرالا تدم اهدجو ٠ هيرو ىلع نييرصملا ضعب

 ريغ وأ تاقو . هتلجلا لعتلا ىر اهتةمرو هقلحلا نعاللا ةجر>د ىنع

 ٠ نانلاب نايماا عثر تيلخل ١ ينتءطاراوس تاذ ريغ وا ٠ ينتمطتح ضوءب
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 مرام ىلع ءالو ٠ اطخلا دن ةلهجلا هالومل ام نكلو ٠ ناعطلاو زخولل ثنو

 اهريعا نأ ٠ ن نطق حالصال هب هنف نمو ٠ نطوا ةمردج يلع مسقاف ٠ اطل دع

 ٠ لعفلا حابقو ناطيشلا نم هللا تذعع-اف ٠ هرسب اهاهأ ىلع دوعت ٠ هرظن

 وأ تسب لا ١ تاوذ نم ابتدجو وأو ٠ لمعنلا يل و يجرب ف

 نم اهنكت مل ناو ٠ ثئابخلاو ثلا نماهناف ٠ تلدمحل ةريقحلا معنلا نم
 ال ام اومزتلاو ٠ تايصختلا ىلا ٠تاينمزاا نم اهباتك اهيف جرخ ٠ ثعاويلا

 زيلكتالا نومدخي مهنا نيناظ ٠ هيلغو ادبم مل يه يتلا ٠ هيامسلا نم يدجب

 حلاص يف نوعسي مهنا نيءثوم ٠ مهتاي رتذم راكفالا نوشوشياو ٠ موتاهر
 نم صلخلا نيبت ٠ قئاقحلا تفشكلا اذاو : هيف رشلا مالا لب ٠ هيرصملا ةمالا

 نر ٠ ودحلا ن٠ ةكرحلا ىلا يعادلاو ٠ ودل نم مالا بمو ٠ قفاذملا

 ةينطولا يف ليصالا نبي و ٠ يهلاو ةهابغلا لماب مرةحلب ام قئاقحلا نم درسن

 ٠ هراصبأ ي يمجلو راب لهذت نيهارب رشلا تيقو عم اف٠ عدلا نم

 .مهدولج ميفنتو ٠ | هدركا اب ىركتو ٠ ميويج اه قشنو مهيولق ملفت ر

 : هيذبلا مهتنسلا ملت اجهحو ٠ مؤاشحا بوذتو ٠ هّواءما اهب ربصتو

 مزمتا ٠ قدصلا لوق لاقو ٠ قحلا ناسل قطن دقف ٠ هيذالا:ةمالا نع عفدتو
 ىلع تاراغاا ,ىرشت له ما ٠ يملا نم اذه نا :-:يححلا تابرب نامجتلا

 ٠ ىعرت لبا عم ضوعبا ٠ بلا.ثلا هيلع تلاب نم لذ دقل ٠ بنارالا دوسالا

 دقف ٠ ناحرف وهو لاق ام ملهاج لاق نثل ٠ اعرقلا ىتح لاصفلا تنتسا
 لوقي ىتح ٠ رمجلا نم رحا قوف هئلقالف ٠ ٠ نا>رس ىلع هب ءاشعلا طقس

 هحرخ لمحي موب ٠ ناهنلا صوي.د>ا يف هربخ ىوطيو ٠ ورمخ ديال يدب



 قت 2

 نوفيغتسي مارا 'هلالو دجال ٠ احل نسح وباو ةمضق ٠١ ناطوالا ىلا اهاذ

 .ناوخلا شاغلا رصنب نءو ٠ مطونقل ةموكملا نودعتسيو ٠ ممطوقس نم
 . وعسل ميديا, يزخ بوث مهنسبلالف ٠ ناطوالاو هروماو هناطاس مداخ ىلع

 ذاتسالا ةداس ضوبسي ٠ هوجولا يوشي لوملا5 ئاب اوثافي اوديهتسي ناو
 ١ هراح عرزلا فرح دعب ام مهنم مكن الو 7-7 نومديبو ' مانع تكسو

 بم كاسر ىلعو ١ نودراشلا اه اه | وثق أوفق“ مريس لاجرأ| عاضوال س أو

 ول ةلاح ىلا ا ىو ١ افعل ن يسأل لدعل قرع رفاق نودحاأ لا

 نم بابالا, نوضرت ينجو مكيزانم نايبب رجالا نفعالف ٠ اذحلاو
 ةايس مكداسفا ننمبالو ٠ زيزءلايويدنللو ةمالل ابق نرمطظالو ' مكيز ناعم

 ثيحلا هللازيبلا بيلا ريزغلا نايبلا سدت نم ركيلع ٌنرطمالو زيلكنالا

 ثلا ىوتسال هنأف ٠ فد أ نم ددملا ايراقلا اما _ ١ ىرطلا نم

 هالوه ٠ رم نطولا ربط برق دقف ٠ ثيلا ةرأك كبجعا واو يرطلاو
 جورمخلا وذ كاذ قل ةويصلا نوهعسل - مون ٠ جولعلا ةلبلا

 4 أسد أو 5 *اذعا

 ماهوالاو سواسوأا يناعي نار الو هأردو 4 طيشعبتيو ها: الا 2 مدعبو

 بسني و : نوئي رب هنم هاب هءانبنأ مهثي و هتلاهجب هلاعفا ىلاعت هللا ىلع كني ىتح

 دئاقعلا لمت ىلع ثحيوبف هلك كلذ فرعي ذاتسالاو نوموصعم هنم هام ميلا

 ام سانلا لعب و هلسرو هئاربنا قوقح ةفرعمو ىلاعتهللا ةدابعو نيدلاب تنسهشملاو

 عامتا ىلع ثحيو ةيبقفلا عورفلاو ةيدي>وتلا لوصالا نم هب نوعفتني مهاسع

 ديس نيوس ساب اسس سل
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 عار شا' مارتح 4 أو مو دلو مالا قر د ةمالا رك ها اونلا بااجاو رماوالا

 ني.ا ارسال و نيومسملاو نيمل_ هلل مصنل | صاخي و مم مالا ن؛ب اهم لو معملا ةريثعألا

 كالذب ا دعاق تادال نءأدو قالخالا مراكم ىلا ءاسنلاو لائطالا دشري و

 ه.ءارأ باذجاو هرماوا ذيفتتو ةعاطلاو ةدايماب ممئراب ىلا ةماعلا عاج راذثك

 ءارعالا اييعسل يتلا ةروصلاب ال نيدلاب كسمتلا يفريخلا لك ريخلا ناف
 نم هلع ةلذف ىلاو لودرلا هب اح أع لالا 3 يي ١| ٌةروصا 0 ادعت

 مني لجأ ذا لض نم مرضي ال ءاردزاوا 5 همشل وا هل دادي ريغلل ضرعت راغ

 نوط أونيدب ل نم ممالك همح رتل ةنازح اهواه> ة هالي رح مل اًناشنا ءارحالاو

 ةيواءكلا ب 4 |'و ةيءيبطلا رهاوظلا ىلا ءايبنالا تازوعم نوجستي نم

 أءركس دو ملا هلال دودحو ني نم ةعبماحأاو ةداملا ىلا تانيكملا أ نوء>ريو

 مو*م ع - ل م.( لوأع .# هلأ َى أهو هع لوصف مس ا ل.طاباا هذه

 ىدح سالاىديأ ١ ةذوؤما ف ةارو 4 . اوال 1 هل رو هر نوب دا مذ ل ا,دالا

 مره ئ مدع هيدلقتلا مدئاقع ن .ح لرةعلا“ 0 _ نم ارذ ؟ أوحزحز

 ىلا ميايتسل نأ كنع رعب هلسرو هللا لودر مم أوفقو نهو ديحوتلا يف

 هو مف طرشلا مرافق هلسرو 5 أرعا 2 و قدصلا لوف ميمزلتو قحلا

 5 ءاسف ائيرق 5 هل ناطيشلا نكي ندو

 مظظعالا ناطل_|| ءادعا

 ايهم نطوَما نمو ة.مالالا ةمالا رمأي مت مم ١١ ةفثحلاو نءلسملا ناطلس

 ديلا ىل.ع 6 هأاسأا مظعملا ةم_اخلاو مخمل ناطاسلا وه فئاوظلا ة.قب .نم

 ةءاهق اهنركو ةيعباتلا 7 هل ىبف ةتباثلا ةدايسل' انرصم ىلع هلو ىلاعت هللا هدرا



 بأ ل دس هيي مس معو عموم مب م م | ةدسيسا ١ يييع ملا دك دبا نجل - يس تت ل املا وحج عجرم سموم روم و ع

 دي ه7 0

 د أم -:ادعأمم يف ررغم وه لب ث 55 ف رك مااقملا لودلاو ة.اظملا :ءدلم

 ةرماعلا هتناز ىلا يرحسلا جارخلا يدّو 0 لرش دو

 ةحو:م ةيناثع اني.ةلاو آن ئشانو انترو هعسر ةكسلا برضو ةعحاي ىبطنو

 أ:سفناب هدعاست همالعا انمالعاو ليلحلا اكوا دخلا تنل هفاللسأ نمو هنم

 نا.صمب هيلع حر ال س1 يف هياء لو.نو هيلا وعدتو بورملا يف الو ءهأو

 هل هتدايس ريغب فرتعن الو كواملا نم هريغ ىلا ءىغلل الو هتعءاط ذننالو

 ءارخأا انملاةف ذر ب' ٠> ىلعو انتيدنأ يف 'ه+ب ىدوت ىأ ةيعرشلا ةه.ءلأقح انياع

 ىف اهب هئادعا ىلع درلاو موفرلا ه.صخم نغ عافدلا | ءافسجوو ة.اطل او مهسأاب

 ةامسالاو٠ ةيعرملا هتا.حاوو ةسدقملا هق ,ةح ىلع ةمال هيدتو ةعطتسالاو عدو ||

 لزرع مدعبا ا ءادعالا ردص مفدي و هتاذأس مسأ يداي درت لوا نم

 هياع لبوعتلاو هيا عوضخلا ىلع ةيعرلا ثحيو ةمالا راكفا شيوشت

 ليااو ءادعالا ثاهرتب رارتغالا نع ىو ةيعباتاو ءالولا ليك كليمللاو

 ةيئاثعلا ة-ايسلا ةسك اهم نمو اهب سيلتتاو ةنئذلا نم رذحيو ءارهالا :

 امو هظعارو فازئلا الو هئاصنب رامتالا كلذب دصقي لذات و بصعتأو

 ن٠. ىظعا| هفالخلا ماقأ او فرشلاو ةمذلا هب هيلطت هلع امحاو ى فقشن ره

 نه احلام ةياملا هتاود رب ةراعل' لودلا تااح يف لحال دقو 5-5 ف رهذلا

 هنار>ا ثحو لودلا عابتا فتروبو هيب ةبحملا طاور علنا فرحا

 ةيانالا يادالاو ةيئدلا كرا ةياعرو ةلاءملا نسح ىلع نييئاثعلا
 ركذو ةياعلا انتلود لاعا مهب#ل ابيذ اومزتلا ةيموي ةدير .ج رم .١ كنا ءارونالاو

 لاعالا سفنب اوددنو ا و لبجلاو لظلا ىلا مهتبسأو صئاقنلاب اع



 فدشنم

 2 أونعأطو ةنامعأا ةمودلاب او و ازوتسار 4 يناذعأا ضرمعم اب | اوركخ تف ةناطاس ||

 سوف: | ريفنت اهعامتا ناب عا دعأ تالاقم رن اومزتلاو انةلود 92 |اجرريكا

 امش الا قيرط ف مهاوقا ركغأ نك أوعسو ةماكلل ًاقيرفتو رودصلل اراقناو

 نورغي ءادئعالا اذه عم هو داسفلا بابل ًأوتفو ةعاملا اصعل اس ريغلا ىلا

 هةفقح-و هزوص بناجا هلا مه أمو ةلودلل كوب نويناّمع مان لوقعلا ءاووص

 | ع 'او>رح ع نينما اما ف اودع ةلودل ءاضغلاو ةوادعلا ماوج ءلمو

 ناطيشلا بر>نا الا ناطيشلا يز>ح كاوا اهئاحا نيركنم اهمحن نيرفاك

 نورساخلا مه

 ةم.وعأا ة 4ي ؛ويدحلا هر ه يأ ءازعا

 انيد:ؤا نبا اًماب سابع انيد:ةأوه ىلاعت هللا هدا يلا ارصم يىويدخ

 مو>رملا أندرو لر/ اشا ليسا قبسألا ::دنفا نبأ ا ' قش و موحر 1

 ازوه ءارمأ ماذحنأ انكاناخ , أخا يعدل لو 057-5 1 انردنفا نبيع ميما /

 نيعمأس موبفع ىلع اكدحو ةعاطلاو او معسل فد 7 اا ىذه ل و

 ىقح وه اناع بجاوأا هةيورع نأ نااقوم متشاالا ىويدخأ نيعضاخ ن.ء.طم

 انيلع هءاقا دقف مرك الا ن طلسلا ىلا دايقنا هيأأ دايقنالا ناو ملخعالا ةفيلخلا

 اندالب ةأعاىحو انماكحا سونا 5 0 ردي للا ه.أأ ضوفو 2-4 هبأنأو 4

 هلك اذه ىف فرصت'ا قالطا, هزرمو ا:ئارعاو ال وءاو ا.حاورا ىلع ةظفاحلاو

 بجواو ةيفاساا ضو رقلاو ةيرابثلا تادهامملا دقعو لودلا ةربات ةيرح عم

 ا. ويدح ءهأوأ تدم ريسلاو هلك كال ذب فارتعالا ةرع ل١ ىناطاس ١ رمالا انياع

 بأ



 د

 فرع دقو هرهةب فارتعالا مدعو هتبحم طابترذاو هقوةد نع عفان مل :ذ الا

 ةرمم كسلا ىلع ةمالا ثحو ددع لوا نم هبلع هيبنتلا مزتلاف ذات الا ك

 ناييعلا نع دعبلاو هريغ نع فارصنالاو هيلا عوضلاو يريدخلا 1

 ةمالا مزلاو ماعلا ,تمالا شدخو ينيدلا بسعتلاو ناهذالا شلوشنو
 هناوخال مصنلا لذ وناحال ةلماعم نحو .الزنلا ةرشاءموودحلاو نوكسلاب

 مصنلا متو لذاختلاو رفاننلا منمو ةملكلا ديحوت هيف ٠١ ىلا مدشراو نيب رصملا

 ىدانو ةيويدخلا ةطلسلل نيهضاخلا ن لو ئارسالاو نو.يسملاو نيماسملا 2

 فرع دقو لاو عامس نم رذحو نطولا ءادعا نيبو ةرفاعملا بواقلا مسج

 س< الام قوقحلا نم ال ظذحت ةلنحلا ةلودلاب طايترالا نم ةيرصملا هتموكحلاام
 ءارجالاو ٠ هنطو تايجاو نم يداوب سهذي الو ريما قوقح نء اقح

 ريغلا هطاس فارتعالا نيسعتو ةمالا ريفنت ةيمويلا متديرج يف اومزتلا

 ةمحرت ايمزتلاو يويدخلا باجلا يف مهدصأتم هع قب بفشل ميولتلاو

 دنسأأ نهو ةمالل اوربظيل دويل 7 هوت ينلا مهي زج ا ءاعوا

 تقلطا يتلا ههنا نورفاك للك كلذ يف مهو مر الا وثو يويدلا

 الو هلام الا اورثا الو هلظ تحت الا اوماث الو هدالب ىف الا اونكسايف مرتسلأ

 9 يع هرهاظتو ةاغبلا جورخ ه هيلع او>رذ ع همعشب الا اومن

 اولصو ةليسو 7 نولابب ال منو : لم م ةيعملاب سيلتلاو ةيئاسنالا

 هنورضيال اوناك ناو ليالا يويدحلا دنسلا ءادعا مف ءىبسلا دصقملا اذهل

 ناب ةملاع ةمالاو اصوصخ هرادم يف رمقلا يذؤي ال بالكلا يبن ناف ءىشب
 مهو الا ةاكب اوقطن الو نيدسفم الا مهدالب نم اوجرخ ام سوحانملا هالؤم
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 يو دس سا و ا ا يسب يي ا ا يو سس ا سس سس اه اوس ب جباية سم ملا

 5 د

 يتعلد نم أومرع أو مخشالا ميريبع الو لج اك 0 2 نودي

 5 5 5 ١ ه - ٠ إب 5 -

 ىلا مرح بججأ مو الا نرامع ال وا ه.ءافرأ ر بصخلا دال ىل ةثا.أا دلي

 8 ا الام أدم ؛(مالأ راقت ىلد نودقني اورخا هب دخلا ةرض4+ الامي اورئا اذأ

 ل 5 ل ها
 نا 2 هلل 2 5 و مىغأوذأ هللا رول اوكفطمأ نلوذب 2 نيرءاحلا نونئاخلا

 !هاكرسو رصم ؛ارزوءادعأ

 نو ين رانا مظعالا يويدألا مناك نيذلا ءار ءارمالا مهرصم ءارزو

 هتروشهو هنك راش ماظنأاو ١ احلا تيئرثو هتيئارمو هئياعر تى ةمالا

 نيناوقلاب لدعل' ةيرحو ةطمللا نم ملوح اب فارتعالا ة.الا ىلع بجاوو
 اواذب و ماي5 نسحا هب اوئاكح ام اومةف هرماو همحاب ةررقملا تاءأافذأاو

 نيناوقلا ديانو نمالا لظفحو ل'عالا 65-5 حاصملا مم كاف ىف يف م مللي

 :الكوا اواففح دقو تاذصلا نساحاو قالخالا هراكم ىلع ةمالا هيبرتو

 ةياعرلاب لود عابتا اواعشو ةيعرالا مهقوقح ةيرصملا ايل مم ةباذلا لودلا

 ةينيدلا لامال ةيارح مل اوفنطاو ميحاوراو مللاومأ ىلع نامل ةيا'وأو
 ” فئماذلا ط.ض و ماخحالا هذه ذيفنتأ اوماثاو ايجراخو مدام لخاد

 رماوا ذيفنتو ,فاعأباوءأنف دالابلا ىف مهرشب نءرومامو نيظنا*و نيريدعو

 ماركلا ءارزولا لد>أ دقو ةمؤو راطو فرشو ة:ءو طاذنو ةرخب 6 ءاساوز

 لرش بااجالا لاعلاو نيينطرلا لايعلا نيب قيقوتلا ىف ماعلا ماكحلاو

 ةيرادالا لاعالاو ماكحالا ريسل هريغو نوينايا او نيب واسنرفو زيلكنا

 ماءاسنااولا هب رهظي و ,ظعالا يويدخلا هاضري ينو قي رط ىلع هريغو
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 ن. هناوب مزتلاف هلك اذه ذاتسالا فرع دقو ٠ نيدءاسمو نيولصم ابوروا

 بانتجاورماوالا ممل ثحو ةموكحلا لاعا قئاقح رابظاو ددع لوا

 برعو كرت نم نيينطولا رثآم نبي و ةينونالاةطلسلا ىلا عوضخماو يهاونلا
 ةءوكح عضو يف داهتجالاو سيسأنلا قباس نم ءملامو طابقاو طؤنراو سكرج

 لاععانيسحتو نيينطولالايعا مييشل | ومزتلا ءارحالاو' نالا ابلظ ىف نأ ةي ا

 اناودعو امغب ماكحلاو ءارزولاىلع هنورتفي امو سيذاكالاب ةمالا اوشغوريغلا

 اميف بصن ال ةحار يف هو نوبعتي و نوئانرهو نورهسي لاجر نه ةمالا اورفنيل

 راكفا اوشوشيل مهيلع هنورتفي اب انلاجر ةرادا ءوس بناجالل اوربظيلو

 ميمماظمو ةيميببلا مهتاوهشالا كلذب ترومدخي اهو مهتاقللخم نيبب وروالا

 نوحدمي مهارتف قافنلا قرط نم ةقيرط ىلع نوتبشي ال مهنا بجلاو ةيمنهجلا

 يف نوبلقثيو لبق هونسح ام لاعالا ند نومجقي و سمالاب هومذ نم مولا
 اذهب, ةرتلكنا نومدني 0 نومعز. رمجلا ىلع قيرحلا ىلقل قافنلا روص

 عدصو ةينونجلا مهراكفا يف ميفرصت ءوسإ رورشلا اهياع اوباج دقو ناتهبلا

 ماكاو ”ارزولل مهتوأدع يرصم لكأ نيبت دقو ٠ هتعلاو هللا لاوئاب بولقلا

 مهتلالض يف مهوكرتو مهتديرج ةءارق نم اورفنو مهنم اوم أشنو مباع اوطخم

 دب يف الا ةمؤشملا مجدي رج ىقلت الف سملا نم ناطيشلا هطبختي يذلاك

 همأقو هركأ كر مالا ايف يغري وا اهنم برقي 5 :طو ىرت الو قفانم

 دقف نه هب اودصا أم نيزاملا ءالؤه جالع يف لما الو نامالاب نئمطم

 داه نم هل ايف هللا لاضي نمو ةيادحلا قيرط نعدللا ماضا دقف روعشلاو كاردالا

 ف



 د هم 4 ١

 نيب رصملا «ادعا

 نيينادوسو طابقاو طفانراو سكر جو كرتو برع ن مةفلَوم 4+! نويرصملا

 ةبيطلا ةكرابملا ةمقبلا ميم يك دوبي و ييسو سم نبب مهو نييليئارسأو
 ةئكاسمو ةرشاعمو ةبم مهضعبب نيطبترم ةليوطلا روصعلا اوشاع ةبرتلا

 لحر دقو ةغفل رياغت الو سنج نيابت الو نيد فاللخا مي ' قرغي مل هلل ءاعمو

 نيم رؤنس و نيرج , مدالب اوأزنو نيب روالاو نإ رولا نم ريغك لا

 500 ميكا اوراصف مهسفنا ةلزنم مهوازناو ةناّوماو ةلمامملا هوادابف

 اذه ذاتسالا فرع دو طالئخالاو طاترالا نم * عيمجلا نب ال نويلصا

 داوتلاو بباحتلاو ةفلألا لع ثحلاو حالصلا هيف ام ىلا عومجم ا داشرا مزلف

 بعشو ءارهالا قيرفت نع ىبنو قيدصلاو بحاصلاو راجلا قوقح ةفرعمو
 ماظنلاو نمالا ظفح ىلع نواشلاو دضاعتلا قرط نيب و يرصملا عامتجالا لمت

 ةيسس:لا صئاصخلا ىلا ليال نا هسفن ىلع ذخاو ريسلاو ةلكلا ديحوتب
 ادياختو ةليضفل ظفح كلذ نم ةلمو سنج لكل ام ناب يف الا ةيلملا ايازملاو
 ةحار ىلا نطولا جايلحا نم هاري ال لاعا فلا بو خيرات ةةباسب !ريكذنو ةرثأل
 عومجم نركيل ةناطرت-الاب ةينطولا طباورلالصوو سوفنلا في انو راكفالا

 معستلو هدا مهدف نرناقلا 0 ركاطشا تع طا« َةَئاق ةما دالللا ناكس

 ةماكلا قيرفت يف اوعس ءارجالاو ٠ يرصملا عامجالا لمش ملظغتنيو ةيراهلا

 مردف مدع معودريو نييرصملا نومذي اوذخاو قيرفو قيرف نيب اوزيمت

 مماكح فكونذقيو قالخالا داسفو لوجلا ىلا مىنووسنيو لامعالا ىلع

 يدل بصعتلا ىلا مهنوبسني و مهئارعا ىلع نواوطتبو ياو ءار | نوبفسيو



 دي هم و

 اهنع اوضمغاو ادورتس ةنسح اوأر ناو ةرات نتفلا ةرثا يف يعسلاو ةره
 ماهواو لبخلاو لاخلا راكفاي ةعوفشم اهورشنو اهيلع اوهنش ةئيس ايار ناو
 تاذ يع سانلا رارضال اوقاخ .مناك داصرملاب مهل مهف هفسلاو نونجلا

 مهدالب متظفل دتف رهومظعاو 0 نبيرصملا أوفصلاواو مر

 صيخن ريغ ىلع هتراس مهد>أ رزي نافءضتسم ءالذا ام اوجر# ةرذمال رب دا

 ىتح نيفراعتمو نيخاّوم مهعماحم اولإذتف نيمركم افويض نبب رصلا ىلع اولزنو
 ةحارلا تبعاو ةروعلا ترتسو نطباا عبشو عورلا نكسو فوألا هذ اذا

 نم ةيميببلا سارلا كلتب ام ةيرصملا ةورألا ةوشن تذخلاو نانراا ىهذلا
 مهوكسو ميدبأب رعلا سوك مهولوان نم ناب اودبر.ذ اوما كاردالاو ماحلالا

 قافنأا لاوقاب مهنوعدخيو مهنوشغي اوذخاو اقدصنو اناسحا لضفاا بارش

 ام بساني اًرطسالو لب رخالا هبشي الصف ىرت الف ءابرحلا نولت نونولتبو
 ةرثك ناف ةلايكلا تادمملا نم مهغارفو رهتااهج وسو مهتءاضب ةلقل هدعب

 ةييعبا رهتاوبش نع مهتلوحالو ةئيسلا مهعابط يف رثّؤت مل نببرصملا معن
 رفن دو ميز كلذ دعب للع ميثا دتعم ريخلل عانم يغب هاشم زاه نيب رف
 هل.“ ىلصلا كرت مهوكرتف مهنيدو رهتايسنج فالثخا ىلع رصم ناكس منم

 مهوهذو مهتأردا دففيف مف ميرج أتسمو مهيرقأل ىتح نيضوغبم اوجساو
 امو تيماك هنا ره:م دحاولا ىري ةدنسم يشخ رمهنأك نالذخلا اذه نم

 ظيلغ باذع هئارو نمو تب وه
 نييروسلا ءادعا

 قاصتلا راوج رصم روات يتلا ةكرابلا ضرالا نكس ةءا نويروسلا



 دي هس

 نبب رصملا عم ةراهتا اوادابت نييليئارساو نييناعنت و كرتو برعب تنكس دق
 رايدلا ثالث تاخد دئو امالماو ةءاعاح اثدحو أاهيدق م ٠ طالاخالاو

 ابعو خب رمالا ىبتناو ةرملا دعب ةرأا نيد رصملا ةظلاس تحت 0 وةيروسلا

 ىلا اباها نمريثككلا لحرف ةيكواملا اهتدايسب رصم لعشل ىتلا ةيناثعلا ةطاسل

 رشبلا نوم مف دهعاب اهاها مافلتف ًامادخت“او ارامتاو ًاناطيتسارص

 نيه#2ئرقلاو ندلاو ةموكحلا رئاود 2 تلم ىتح قالخالام ركو ةقالطلاو

 نإ ملاوماو مو ارعأو مهحأو را ىلع نينم' هموثنإب ميظع 0 عما أم نسحاي

 ةيقرشلا ةييصعلاو ةيناثعلا ةعماللاب ىدانف كلذ ذاتسالا فرع دقو مهناوخا

 لدايتو طالتخالاو ةفلالا ميدق نم نيبرصملاو نييةينفلا نوب ناك اان نور

 لكل ادمعاو ضغابتلاو ناةشلا قورع لأ 5 ىلع ثءو نأ أاعماسالاو ةرادتلا

 ها ون وحال لا ةللغق هءاسإ ا ها لع بصمت راغ نم هريس يفقد رك

 قيرفتو يقرشلا عاقجالا اصع قشل ةديرج ملاوخت ءارجأب هيدس يفردوس
 نوهكبتيو نيبروسأا ناوخا 0 نوءذب 0 ناقير ذلا ةيلك

 ىدصاناكف ةئافلا دعب هونغاو ناوملا دعب موزعاو عايضلا دعب موو | نم
 نم كالذ ين ال 5 نيبروسااو نيبرصملا بوأت ىف عقولا 0 0

 نيقيرذلا لالذا يف ىعسلاب ةلب نيطلا اوداز دقو ءاضغبلاو ةرفنلا ب

 علاق يوناو يللا مين ننوه م مال دبل معافا
 ءابايلا ةديرجلا كالت مذت ةيروسلا دئارجلا تماقولوهذلاو ةفاضحلا ةسايمس نم

 اف ةمومذملا مهيعاسمو مهتاين ءوسو اهيررحم ةديقع داسف نيبنو ًالظنو ارث
 | نكملا فار أمأ هل ءعدسا نإن ووؤدسل و نيبرصملا اا ةرفناا عاقيا هلأ اودارا



 ويكي و, مسام دل

 مم: أك بناجالا ىلع ل.اهئلا و!ىنيدلا بصعتلا دوجو نم هنورتغي ا: يبنجالا
 ريغ اودجو ايف ماشأاو ةيروس ىلا دعبا نوبرصملا نم اريثك نا نع اوافغ
 9 دع ُص ىلحأو ةم ا ا ل ةودحوب 0م اق ءارت ناو: 0

: 

 5 مضغ 8 رش سدقلاو نا ل 5 مغ دقف ذادمالا ررشفيعضلا
 هوادابو هدصرلا يف لوف هع ءانثلا ىع< ال أم قالالا مراكم ند

 يناساو َتدَج ىتح دوما ةرايزاا يف ني4لا ةكراشم ىف نوحيملا رصقي

 الف ٠ املهأو ةيروس تكذ ا كالذ 1 ,ء ينثنا الو مهيلع ءانثلاب ب تطر

 ”ادعا منا ا نييروسلا ءادعا اوراصف يناجالا ىلا اوعزنو اوذش ءارجالا

 5 نان رصأأ الخف يفر ّ 1 مم ةبأمسم ؛ *عدسو مهداسفا نكلو ناد ,رصملا

 بتراو لاعالا ن مم هنومدعب م 000 ::روسسأا» ءاللاضف نوسح.ا ال منك

 الصوت نويرصلا مذو مهفرصت *و- مهراكفا ىلع سيحانلا ءالؤه طغض
 رفحا ىريالو 0-0 الو بعت راع نم رازملا مدعو 90 باكلا ابمقل ةءقلإ
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 نييروسلا نف نود رصملا يناو>ا مات دلو سانا لع ةلأع وويصأ موق ند ,

 بع موق لب مم الو 5 هال يعن ف 5 لذ الا ءالثوه لعفي نيصاخملا

 ًايظع ًاباذع مل دعاو مهنعلو مييلع هلل
 امسنارفو ةراكلا :أذعأ

 تارمعتسملاو ةءيلظعلا كالمالا ةبحاص ةيناطيربلا ةمالا ه زيلكنألا
 يتلا مترات ٍق مفر ,مصن ندس>و | | 2 :غأب ت تربثث | ةريكلا ةورثلاو ةع.سولا

 7 هس يور ا ير و سم بسور سوس منك مس ا ريس مسليه ل ص هيسميج # بأ - ١ هود اجا



 يكب هم او

 لخادتلاب ىبتنتو كالمالا ءارشو ضورقلا, ةيقرشلا كلملا يف ئد:ت

 ةد وروالا ميلان رشنو ةيؤدلا عنمو ةيندملا ثب ىوعدب باغتلاوا ةوقلد

 ديلا يف ةريثك كلام تلخد ةيفخلا ةسايسلا هذبب و ةيقرشلا فئاوطلا نيب

 رئازج ضعي تنطوتساو ايةيرفاو اسا لحاوس رم اًريثك ترمعتساو

 ال ةروصب رصم تاخد نا ىلا اهتسايس تدتماو يدنملا طيحلاو ضيبالارمبلا

 مهدئارجو مه :ك يف اهني ودتو اهئالرب لاجر نبي ىتح اهترهشل نالا بيف ثمب
 عضوو ل ف ةيو.دخلا ةرضحلا ديب ات ةوقلاب لخادتلا دلع تاكو

 دالبلا ءاحنا يف يسردملا مياعتلا رشنو ابوروا ت امركح هباشت ةيماظن ةموكح

 ىلع متءوكح لاعاب مايقال نريرصملا لهأتيو .ةيلاملاب ةنوشحلا بهذت ىتح
 دلل لوصولا ىلع ممتدعاسم نيبرصملل تع تاندتلا ليخ ممم

 اوابقو مهئاراب اوذخاو موراشتساو لاعالا يف موكراشف ةديمحلا ةياغلا

 نب جازتمالا متي نا داك ىت> متدومو متبع يف اوصلخاو موُتاصن

 نب رصملاث حي ذخاف كلذ ذاتسالا ظحال دقو ٠ ةيزيلكتالاو ةبرصملا نيتمالا

 ة-ايسلاو ةعارزلاو ةراهثلاو ةعانصلاو ةرادالا يف نيبب وروالا ةاراجم ىلع

 ءارجا هتينما نيبو هنيب لاح نكلو كالذ ىلا لوصولا قرط ىلا مهدشر.و

 نورشني اوذخاف مه .انعا ىلع نوعقاوأأ هديبعو زيلكتالل مدخ دخ مهن اومكز

 .بترثح مب 9 مثادنوو مهئارما لايعا موجسشلو نيو عمل زيكا مش

 نيرهطلا 9 مهنا هريما ىلع مهيبناكم ءارتفاو مهتفيلخو مهناطلس

 نوني كل كاردالا ءافعض مهن نيبرصملا نومريو ةنايخلاو موللا سند نم

 مهديبع ىبنأ مينومتوب زيلكت الا باوبا لوح أوراد ةرادانودطعي الو ةعانص
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 - م 2 لو اةأنلا ا نو.ماخل 0 نوءضاخلا

 اورش>و تاءامجو ىدارف 4 54 اة رييلع دامت الأول ن نوكرأا

 امرصم ةر ناك ىتح ةيعباتلاو ةيسنجلا يفائفع ءابرغلا نم فئاوط مهئاكم

 دنع ةلوبقم اهنأ منوم“ ري ءاقرخلا ةديرجلا كلت اورشن مت اهئا 3 ءالا تمرح

 هالذه اوقدص ةبرعلا ةغللاب زياكتالا لوجو مسوفن يف ريث |: اهلو نييرصما
 دئارج نم اهريغ ينو اهيف كارتشالاب سانلا نم | ريغك ميعابتا مزااو ةسلابالا

 نم *يشب نوعفتني منا مهنم انظ دالبلا يف اهرشن | اووممدأ ءاردالا ءالذو

 نم اوريلو ةدساكلا متعاضإ جورتل مهب ارك ور م مرا اورداءوا,ي رر#ث ةلاهج

 الايما ءاذحلا بوكر دعب تايبرعلا باكر نم هريصي !ءزياكت الا ىس
 بولق درهم اوءزنو زياكن الا ةسايس اود.سفا دقو ٠ لامجلاو روذعصلا قوف

 1 ءاضغبلاو روفنلا هناكم اوسرغو زيلكنالل اببف ناك يذلا ليلا نييرصملا
 نيذلا ةلهجلا ءالؤه ماهوا ىلع زراكنالا لاجر نم ريغك داهتعا نه هنوري
 راص ىتح ملاءفاو ملاوقا وسب زيلكنالا لاجر اورقيقو اعيش سانلا اوقرف

 تعمذلا 5 اللا مرنم م رزعسم ىلع ردع الو يزيلكنا دعوب قثي ال يرصملا

 ةادعاو مهئاطلس ءادعاو ماوادع زياكن الا نا مل تربظأ ءارجالا ةدي رج ناف

 امو نييرصملا نع اروتسم ناك امم مهنع هرشنن اب مهماكح ءادعاو مهريما

 ينبدلا بصعتلا ىلامهتبسو هيلايدّوت ام سكعب ملاوقا ةمجرتن .مييلع هيرتفت
 نا لبق اهل نييرصملا ةبعم ىلع اهسفن س تدساح ولو ٠ انانءو اروز

 اريثك ًائيش ترسخ اما تأ اهدتث دعب اهنم مهةرهنو مبتلي رج ؛ارجالا مث 32



 د هج + دو

 ءارجالا هالله داسفإ ةرتاكنا ىسنت الو ٠ اهل ال اهياع اون.ك اهءارجا نا

 ةيجرا+لاابت-ايس ىف اورثا مينا لوقت القافوااو ةيحلا نم رف نيد و اهنيب ام

 او>رج اماو ةيردنكسا جرا> توص م م نأ نم رقحا مناف رصم نع

 نع دازام ةرفذلا نم + مب واق يف اود حاف ١ اه نيميقملا نييوأسارفلا ساوح

 ابنيب ةيساسلا ةدوملا دكذت نالواحت ةما ةردم ةرتلكنا ترسفش نييرصملا ةرفن

 :ديحواهريص لما اذا يذلا يئالثلا فلاغأا ددبت ماهوا نم ميرتستل اهنيبو

 ءاتمملا ةديرهلا هذه ىفك ام مث« ةراذلالوخد الو ةراجلا مفد ىلع ىوتنال

 حا صم دوجو مدعب مهيدانتو !يوروا لود ةسايسب ددن: تذخا ىتح كلذ

 اوفصناولو !مترادا يف لخادتلا ين زيلكنالل مهتكراشم يضتقل رصم يف ملل

 اهريماب املالق؛-١ ىلع كييىلبل او ةرسيوس نم نما رصم نا اولاقل ةسايسلا
 ةيمثالا نم ىنارغجلا اهركرأ !مو ابوروا لود عم طباورلا نم ال | يعرشلا

 نببرصما بذوب ةلود لك مف ةدت نا ةرئاكن ال نكيناكو 7 .أ١ لود دنع

 نوفرعي الو ةسايسلاب مل 8 ةاوحب تنامتسا اهنكلو مم ءادنلاو اهيلا
 اًالمو سوفنلا اوأ راوحو قالخالا اودسفأف | ادد ' ىتأا مواعلا نم ف

 تاييهو اهتوقب الارصمنعلودلا مفد نم نكمتا ال تحب مساند ضن بولقلا
 نم تأف ام عجرأسل نا ابنكمو ة ةرظانتم لودو ةعماط مأ نبب حيف نأ

 'طو» يف مروص تعبطنا ىتلا اهباوبا نع مهداعبأو ةلهجلا نم ىربتلاب ةبحلا
 مهحالص ديرت اهنا نويرصملا قةهتيأ الفطت ابيلع مهددرت راكل اهتم مزجلا

 دحا نم ىرت ال اهناف اهاجر لوح هاله ماد ايف الاو هدالب حالداو

 مودي لواعملا ناذ اهب هيلع تلانحا ةليح ةياب يرصملا يضراسل الو ابم ةقث
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 4بسأ م.اسأ أ باو ٍِم اوتو 3 3 ذل سار هالأ 2 ءال أه ىب رخأ 2 دي ةلعأم ود

 فرصتلاو ءامدلا اوريتسا نيذلا ةراكا لاح جحرأ سوت أ عا ' ماج وم ال ىف

 ذو ىتوحلا ةاعساوب ىب عدلا أذه ريعم هوس منع ءب'اغانذ رومالا يف

 مهريمأو م.:اداسإ ضرع نم نود رضلا اري نس ك ١ مالإلاب نر ال

 575 اوبتكو عاضوالا هاله بمكب اوراغا فبكو 6 .كحو مهثارنوو

 زياكناالل طا ريءأ ةفش هب تكرحت الو يرص.٠ هلي مل ام رهدئارجو

 الا 0 ايس الو نيب رصناب الا رصأ الص ال ناار عبو وره نا

 ميج ماقيل ناب رصللب الا مهتسايس دوما قيرط الو نييرصلاب

 0 0 اركنال انلاذ نير <4 مل دببانو بااجالا نو. دس سما

 قاطو ماركلا انئا_زوو مال ان .يدخ قع فرعت نا دي رت امو مري قبرف

 تراهع-<او امل عا اهتيفار رم مم كالذ تامننأ ا.نأاف ت'رادال ىف لوهلا هب رح م

 نييردملاب رات تءاج اهيأ ضرءتلا مدعو هفوقح ةقرا 1 يعرب دخلا رطاخ

 ظآآ5 ه.نطولا ريئارلا ن نا ملت أذه نمو مخمل مرا م لج متداقو

 ءادعاو مهةارعا نايرصملا نع مفاد أو نياك الا دير كت مل هيهالسالا

 ءارجالا ةسايس داسف نع هنيبن اه يندملا عامتجالا ةدحو ظفحتل زياكتالا
 نياكالا لعاو 00 يزالا ةدهو ىن مهعنوا يذلا مباوج ءوسو

 م للا ميمو مددئارج ةبث ةرابطو نييئطولا رد نوفرعيو نورتي

 نيرداشلا

 مم, سفن | ءارعا

 ةسورهلا رم ىلا مونطو نع حوزنلا ىلا درطلا دب ممن د ةداهج مه

0 



 1 ع

 3 مودل دو مرمر ة مث رمأ ضعب ىل اوأيغ ابب اواح ٠١ دنعو يذألا نم
 ان مايفالا يوذ وا مالقالا بابرا نم مهنا نظي اناسحاو الضن :دعاسملا

 ةجرد هدو ةيباملا ابو روا دئرج نع مجارتالا ايف ام يتلا مهتدي رج يف هاري
 نمأ ريثك مهفرع؟ منواضفي 00 يع

 ملو>د فداص دقو با .كلاو :ءارغلا ةؤرعمب ةراهل' نولضةيءالؤه كلو ثاغلل

 ءاماو ءالضفلا لمغ ؟ كاذ ذ!نيدوجوملا نييرصملانيئشنملا ةقيط ةبيغرص

 تا .:ةتلا ةذبايحلاو هدنع ديم 6 ذاتسالا ءاشنالا ح

 يدنفا فارباو يىتاءالا يلع يدنفأ ميهاربأو ينخاسح كلب نسح ا

 دعسو دم يدنفا اذوو يسر للا كا ىرتفا نسحو يراياحلا

 نيذلا ءالضفاا ند مريغو قكا يدنفا بي داركذلا بيطلاو لرلغز يدنفا

 ةارءا مي رقف ريرحتا بورضو ءاثنالا رارسا نم اهوعدوا اب مالفالا متفر ,

 نوني الو مهكلود الأ نومدخمي ال نونادع نويقرش مينا ىلع أ داّتعأ رصم

 رزغلا ىلا اوزاخناو فوردملا اوركتاو ةمعنلاب اورفك نا اوبل اف مهناوخا
 نم جرخت نأ ةدِملا نسينتلا كفا دقف رصم ءارمأ ماطعا أم لضفب هنومدخ

 ٠ ىش ىلع اويل مهنا مههاع عم منا بج او يما َس اي ىح ايندلا

 مل ابمدق يتلا مارهالا ةسايس نم اوملعت الو رغالا ديرما ةئيصنب اورعصتتي
 مهاعد يلا دامتالا ةسايسا 7 الو مدشري وهو 0 00 الو

 نونفو ريسلا ة:5 دئا را هذه نر :اوماعتا أ ميسةنال ريخلا او دارا واو ابيلا

 هغل ناسنالا يف روصممم علا ناو 3 مرني وانعب اورئغا منكأو هابل

 رطسملا نا اموم اهوفرعي م ن هىلع اهب برغيو اهعوق بشك اهب مجرتي هتفل ريغ



 د هرمي او

 ,بسقنال ءادعا ,مروص يذلا بكرلا ليا وه ذدو «ةيلاث عومجملاو هذينصت
 هسا بس ميبوعو مهاقلاو ممر نم هراكنا مياهج 4 :: بهعأو :نورعشي ال مهو

 مهراتخاو مانت نيذلا ماكحلا ىرو لوذلا ين تالاغملاو ةرث الا بمب هيمرو

 دو نياهالا ىلع نو دة سم مهران ال نوم ه..:مو' ةلهج مهاب لاعال ةرادال

 بولا نع نيهزنم طخلا نم نيموصع. ءالضف ءالجا اما س.الاب اوناك
 ن« سحتاو ٠١ نينامورلا فيرذش ةريبشلا موش راذث هقرو نو رقي اوناك مايا

 هلثو>رصتساو رب مت ورش سأسأ مضاو ىلا مدرع معنلا مئارفك

 مىالاحصو م مم و قايد ميزاخ نا نياظ ذا:-الا ىلع ةادعتسا

 ةراسب عاو هريغ نم هب فرعاوه لجر ىلع ةيرسن مون اورد امو تيم

 لكف ماهلاو صاملا هظذحي مواعمرم' ! هن اش يضام نم هنو ركذي امو هياعوه امو
 اميدنافأ موحرملا يندم دقو ؛اكرش هيف اوناكو ثقواا كالذ اودبش نيرضاملا

 يلع هضافا اب هناسحا قوطب ينتوطو ماخنالا نم وذعلا ةيعب ١1 قيفوت

 نّشملاب لضفتف مخمل اغاب سابع انيدافا نييرصملا بومم ةاجو لاعأ نم

 امو هةمدخ يف ييئايح ةيفب يضقال تنبت دحا طءوت ريغ ن٠ ةبرغلا قر نم
 داسكو ةبوادأأ هوس نم افناغ مقا اوارعاو راكتذلا ةرآآ نكل هنود

 يس هل ناك نملك ركشب هتديرج فا هنا ذات-الل مدقث دقلو متءاضإ
 ترم راسلاو رد رك دررالاك اذا, قينوت انيدنفا لا ايا هبناج يف
 ةمعن دحالر كي إف تارابعلا ضعبي ثحول ينلا دئارجلاو ليرجوا وم-وملاو
 هقيرطو امنع مجري ال يثلا هتطخ هذهو يويدنخلا هالوم باب ريغب ذال الو
 هناطلس ىلع ئانثو هييطاومل اداشراو هنارخال اعصن الا بتكي ال هل كوالا



 دك هب. و

 هيدب نيبو «ناد فيس دمغيالو ام كحو هدالب ءارزو ل ذل اركذو هريماو

 ق>روغب ثناط ين' مىتاسلا مطقي ىتح نونئا> نورردمو نوتفانم ةيتك

 اذاكت نيتءاكأ و ةءاكل' يتكي ريغ' ناف رابع ةحاتول' ىف وي راوبالو نوريدج

 ءارعأ 5 رس هس هنأ ءارعا يغكيو هل.>و ةرطف ماب ةأ ند ا.تكنورطسي مذ

 ند رودألو نيب رعمللو : كالو يوردخللو نيم لا ناطلسلو هئام.ن الو هلل
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 نال مل بدا اهو غو روأ كواللو

 ةرداح أل لعالاو لعلب ال ان دع بروملا ثداع ناو

 ماعأأ ن ٠ مالأ ءارعأ

 اييصاو .فنعااو قب رفتلاب ةةلالا اصع اوةش نوذلاا ةأ..غالا هارحالا مه

 ينل يا يأ مهداع شي وذم ا و باهر“ أب نامذالا نود

 ثيح زيلكتالا ماءا اوقدصي مو مترا تراب ام دنع مهناف اهيلع اوايج
 نع وزوتل رس ىلع ول رصلا بوأف عم م ةممك ا رسل ره وأ

 ههدلارد > هب او الام اءبواقلا أرعدصو قيفوعاو فءلاتأ قرط مهباههب كلذ

 ةغبصب ن الا اوزرب مهكوأمو مئارماو مهماك> ينو مهيف ةيئاذلا نءاطملا نم

 .ل نليرح ألا هاشم ند ناك أ ىانلا تور البو ا نوعدي 4:فلا

 نيماطولا انار>ا ردلخ نو ١ نيب امدملا ماه مما ١:- لدن ؛ أب ريالا هام لب مهنوأت

 دالمأا نأ ملل دك وذو يأذن هد وعملا ن 1 رازحلا ءالذو نم مساند فاالدحا ىلع

 ل ودا 4: .م ىل, ةرهأس هي رصملا ةموكلا ناو ناكيلاو نمالا ةداغ ف

 نود 2م ا ند هنو هأمب 1 نوطةيثم زاكنأإلا ناحر نأو ايءأهاو دال

 مصسسنب



 دي هع

1 

 اما ناسا لع هب رصألا ة 4.٠ ركحلا ةدءأسمو هدطرتو نال لاا 3 / ومروأ

 للا مثاظهاو نعل نذسأتو نا ص فان 4 فد, أف ءاطهنلا

, 55 3-1 . 
 ردعغاد انألو ءارحالا ناو نوب رصملا رش ءءاخر 2 لع ماعلا لكي 7 الل ار

 9 هية ف ان. و 4 جا ةر> اةدسملا ملا اة ل مث اظلا كال

 اراذدقاو نوكس ١| ارمزا ذ هيضاع ربتعا نملق ءلاو هوثعأب مش يذلا راعلا نم

 مهرس نيذلا مسا همر رمز سوو انأو تايرتفملا هذه نع نيفرصم محلا

 كل ةنلف نيب رسصملا رشاعم انتل راذن الاك ءارجالا ءالؤه مالك ناف انؤسي ام

 ل أو 4 اطلاو عوضا ةماَولا هاارزو رماوأ ل فنتو أثريمأ ه 4 1 1 0

 نع نيدعمعإ 0 نداقنم هلت ْق نيئم ا شعأو كاريشملاو نتفلا نع

 م اوللاو س أ ٌمرَس 5 2-5 احلا : 0 هع 2 نيه ىو اسا'هماقءءاضرب ١ي و لك

 ثا 9 داسفالا مبتءاغ فتريذلا ءا رجالا ر روت نع امثح نيبراض

 هب نوفحرب عرثأ لاو ماو ؛| رارتغالاو ملا ادأق 8 .اع هنو رثغد أ - .:احالا

 ىلع ايل يلا ةيرصملا ا ةطاحم نمالاب ةَئاَدم دالبلاف
 بهذي وا ةنتنل لبي نم امومع نييرصالا رشاءم انيف سياو يش اهتحار

 4 ىكرر 1 انمضر لو موةااثر ٠ مث ائأو نودسفملا ءأ ردالا لوب امك ةروذل

 انفالعثاو ندالا لعشسإ كلا نودصرو ,ال مهو مر ل ازاءارزوو زال انيوددخ

 هرم و 4: طو لعرو. ص يرصم لاك معنا 0 9 © يعم 4 5 انلداتتو بناج 0

 نكت يي أارورشل:الاءارحالا ف ًٌُء ملا مالكا 07 ف نيدسفملا همبأدم نم

 الب حالصالا نرفرعيال نيطايش نم اهياهاو ادالب ذيمزف هرودص



 ا و

 قفدصلا غارعا

 قفاوي ام ءارتفا ىلع ةوادعلا ميلعتو هعضاوم نع كلا نوفرحي نيذلا ,ه

 نس رهأجسإ مرش رعد قا 'اةمحلا باقو عناولا ةفلادم ٠ نم نوادي الف ةئدسأأ ما

 -د ةطقاسلا يغا يف اهتمجرت ىأر م تز'غ نايسب حالا ةديرج رق

 ةقدل' ذ الا انأرق ايتلأةم نمص ىف تااق تزاغلا ناف قال +الاو بذل

 ”ادعالا نا ا نم يشي هنكلو احدعو زياكت هلا مسأ يداني هأن دج و

 نار ضأا وسما ةسب رهأا ةغللاب - صوف ينس 5 ذارعسلا

 ا املا يأ 0 نوح وةعدشلا

 امل اذه ةقفاوم ءارقلا ىري لف حلا ذاة-الل ة ايم !دعاصف نالا نم اندي رج
 ةمحرت يف بخ كي م مها تناثلا ممن اذه د رهو نيفرملا ةديرح يف ءاج

 ىلا يزباكنال همحرت ف اها نوبذكي م 3 لب طقف ةيزيلكنالا ل أ لك

 ردذص ْق بز 'غأا هتمدق أم اما ٠ قدصلا ندو مل يتلا هو 'دملإ يب رعلا

 «ىثنملا ةيزيلكلا ةديرج اهنال رذعت اذ لزملا وا دجلا هبت دصفن ا 'ََدَم

 ابامح انا انناوخا ةرايز ل. انل سانلا ضعب ةملاقم نم اببعأو - ةيعبات'و
 ةداع ترج دقف الاو هارجالا لي نم مه نءذلا نييتاكملا مهف هوس هيلع

 علا مى بحريو رافسالا ف اضع مام عيش نا نيدبرغااو نوقرشلا

 ريغرما ربزو وأ ريدم مم انبوكرو رانا الو رمالا يف ةارغالف مودقلا دنع
 هنأ بسنك ىلع يبرت نم ينا> ىف هلوصح دعب[! أما اذه نان ةدامال قراخ

 لكاب مو هملع قفنتل تأ رطلا يف زبحخلا ع 2 يد و أهرأو هو ور " ىبف؛ نمو



 دبع د, ع دو

 ةذدصلا عارم 2 اطمقأ ىلرت نمو سفن بيطو ةهارشإ اهيسك نم

 ابو هل فرعي ال اءنطصم جرتق ريخلا لها ةقفن ىلع ريغلا سرادم يف متو
 امدنع هيذك نيبكس ءايدود تاغزن نهتزاغلا ىلع أر اطابيب ٠ هلة الو 'ةرشالو

 505 57 لام ام هنا هتيوط صالخا نم فرعتو ذاتسالا لوصف نءت

 لوأ 1 ةروذل اعد الو ره +؛ءو تب هزااو تن -اوربأا هب | رم“ - يذأ ينبدلا

 هب نالا ىلا 0 ؛ طخ نا دهع ن م ىنجأ ن 5 نطو تال والا

 يدنفا سدا ركذلا بط ع أممق تكد تنك مايارصدو ة ةراخنأ' دادعا

 ركذلا يق مسا اهب: 75 ك مارا ديداجلا رصعلاو ةسورحلا دادعا هذهو قمت
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 ! 5 ارطسءارقلا ثفيلف ةيردنكسا زياكن الا برض مو: ىلا اهيف تبتك

 دح نع اجورخ وأ ةرول ةءءد وأ بااجالا ىلع اهي رحت اهنم هودجو امو

 انل هومدقياف ةءالا نع ناودعلا دي مفرو هنرغلا لودلا ةبباشم ىلع ثحلا

 لسيف هب ردك ا رض دعب فئاطلا لقبسكي ناك اماما اناوعدل امذكت

 اوناك نيذلا برح ناكرا لاجرو دنجلا طابض نم نوريثكلا ةبكلا هنع

 يلسيا ذا ةبذكلا وا سيساوجلا رابخا نم رمهيتاي اه ستكملل نودتكي

 رابخالا ن. اهايكو ىلا كاذذا ةيداه+لا رظان مسأب بتكي ناكام الا هيف

 نم ىمشولا هبت'دكمو ءارجالاهب نطنطي ام نا ءارقلا ميج عي انه نمو ةيمسرلا

 قح ريغب ةيامس وه امنا قبالا يويدخلا دنسملا بناج يف فئاطلا عوةو
 نع ءاماعلاو 'اهجولاو ءارمالاو تاسنربلا لّدس دلو ان.اق هب رحي ملا ضرعتو

 رشلا ىتتا وا هركا هنا مهتم لك باوج ناكف ةيبارعلا ةكرحلا ىف رمهئكارتشا

 .٠ اظاو ةكيقلاو 354 ١" دارعا هذهو شاق ١ يدنفأ مياس



 ص غ6 ع

 مقي ملاننال هتاذ انلق امنا هتاذ ف طلا مسي هالو عسو أهو هنكما ا: صاختت

 هفرفعم ةروطسم !اك ا يطخو اتال ةمهذبف هنء يربتا'سحوي ١ تاذلاب نم

 نا ىلع ةيرد: كسا برض موب ىلا انبطخو انبتك م.: نم انريغ دنعو اندنع

 هش ىلع ميتا كمو”الؤه ةياءس انفضا اذاو ٠ هلع ودعا غض جلف ينألا امي ونعلا

 ا.هع ةنئذو' ةعيذل١ يف ىعسي هنا هيلع ةثارفاو ذائ-الا ررمم داعباهياطو هعبشو

 يف ربظي قيدنزلا هرمكي ام ناف ةراضلا مبيعاسمو سيحانملا ءالؤه ةسخ ردق

 نم مهاثمل ناك يبا عئاففلا نم مدقث ام لثم يف يعاسم ممل لملف هناسل تانلف

 هيو ١١ للكرش دروألاو ريشو:ال ريسملا ةداهشب ءادوسلا ديلا ايف رصم ءادعأ

 نيبيغملا الكحل امالا نيريرقتلا انرشنل لاملا ةيشخ الولو ا اونو ةرتاكتا

 3 دا 7 ةىةلانآ 00 ء.محرينأت هل هن.احال اع ىناجالا نومشوي ني ذل

 ىلا وءدي نا رئانل نكمي الف زياكنالا نم ءاسور ديب طبرلاو طبضلا ةوقو
 أئيرب يرصحل' ناك ةروثلا ىلع ءالذوه حتا اذ هيو اذا الا ةروث

 ماعلا نمالا ظفح يف ىعست امنا ةرالكناو نون هروصتي وا اذه لمي لهو اهنم

 لهاو ةنتفلا لاجر ره هارجالا نا يناجالاو نو.ئطولا إمي اذه نمو

 ظ ذاتسالا يحاص ال داسقلا

 ءادءالا هللا لئان
 هو الا سئاسدلا اب الو هركلس الا ةنتذلل انيرط اودجو ام مهئاف

 ه وجا و همذي ذات-الا نا ى را اناب ىنط_عم ةفوطملا يحاصل لقن دقف

 1 بقي ريح رس, 1 موف ديتكلو اوفدصل هياع ينو هحرب هلا اولاق وأو

 نيداخ هءادعا هدرو هب هتفوطع ةيأنع ذاتسالا ىسني لهو قئاقحلا بلتو



 دي ه0

 ماذب ميجمشل نواكاي نك هدالب كارما مذ هسفنأ ىضري فيو نئيروحدم

 بوس: وه امئافهتدم ىف ةسايساا مزاول نم ايش انركذناو كاذل ةاضرا: اذه

 ال يتاذلا هفرشو ةقداداا هتينطو ناف هراكفال الو هتاذإ ال تاينمنا

 نوم قم لا نع موق الا اه ب

 55 هكاكراا ف هكاكملا

 مباهجل نيبتاكم ىلا ةيوس:م الوصف ءارجالا ةديرج باتكك ىتك

 اه.سنيو لودفلا نيب قوذلا وذ قرفيف دعب نم مشا بات:كلا سافنا نا

 اريدم نومذي رهماف ةلالا تناك افبكو نوتكي مهو مهري مل ناو أبلهال

 ة.لا نم هل اءو هلئاغف رشنو هيلع ءانثلاو هحدم ةقباسلا مهدادعا تالععما

 نسحو الضفو ةمشو افرش هياعزاك ١٠ىلعوهو سفنأا ةهازنو ردقلا ولعو

 ياذا رييغت ناف ةلخادلا سفن يف نونعطي مهنا ةقيقحلاو فرصتو رصبت

 موخياشأ نياهالا ياذتلا ىلع قيدصتلاو اهرماب الا نوكم ال دالبلا سيغرتو

 مهثيساو ٠ هيلخادلاو دالماا لها نيب ةطساو ةيريدملاف اينم الاردصبال

 مرعم ىعسيف هلا ءاهثلالاب سائلا هيض ري لجر دي ىلع تاجاحلا ءاضف

 لثم يف هلو هيخاب هدضع دشي نا ركب ءوسؤيشل ربابم نع تأشن هذهف
 ءاذبلاو ةهاذسأا ران لعشا امو ويسعل ا ركذلاو ءادوسلا ةيارا سئاسألا هذه

 مييلا مدقت تناك يتلا تاءوبطملا رجا نم مهئامرح الا ةلهجلا ءالؤه ىف

 | دارفاو 8 ميلا اهعوجرو نييرصملاةودءمبتديرج ضفرو نواوقي ام ىلع

 هب تدءزأأ ام تدرف نادح.هلاو نئفلا يف رهيعسو مهنا. ثفرع ةمأ نم

 هفقوت بإسإ توفرألا نواعملا ةيغق لهج نم الا مازلالا ركتي الو لبق نم

 ا
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 مايا نييرصملا ةودع ىف كارتشالاب نيريدو قرغلا تيم مياشم مازلا ف

 دبش و مههوجو هب دوست ام مداضعا نمو مهنم تررحت يتلا قاروالا نم

 ماكحلا نورطاخي اوراصو مهدودح نع اوجرخم ءاجتلالا بارشب اوركس مهنأب

 هنامز نوبدني و نالاهيلع نوكبييذلا اذهو ةيلاعلل رداسملا رماوا هبشي ام
 مهنكلو ةموكحلا رئاودو بولقلا يف ازكرم مل اوذختال ريسلا او:->اولو

 صاخم هنا ىناثا يممشوأا ماكو عزي ' هسفن ودع لهاجلاو ةله>

 اذ ةمواعم ريغ روما ىلع ةموكحلا هينت ةنئالا هتيرج ناو هتمدخ يف

 كاذ ىلع هلمح امو كاردالا نع ديعبلا لقعلا ليلق فلا فيخم نأش
 ةبورضم دوني ةيردنكسا ةكرح تكرح ىتلا ةد:>الا يدبالا هلهج الا

 ةير د: كا برغل اودهمي ن' اودارا انم لاحر يديا ىلع ةءزوم ابوروا يف

 بناجالا ىلع ةظفاحلاو نيرثثلا ببدأت ةلمب ابو روا ماما هنولخدب ًاقيرط
 يف نورابلاوريسأاو دروالا نمزعا اندالب يف ريقحلا يبنجالا نأ عم موثوةحو

 نا رصم خيرات يف سيلو ماظعتلاو ةلجت! مل نيذلا مهئاظع نع الضف هدالب

 هياع سافث ىتح روصعلا نمرصع ىنزائجم وا نطو:سم يبنجال اوضرعت اباها

 بصعتلا ىوعدب اناتمبو اروز نيرصملل تبسن يتلا ةيبنجالا عئاظفلا كات

 ليلد ربك او موضارغال الام هولعجو اب وروا يف هرشن اومزتلا يذلا ىنيدلا

 دوجو لالاو يضاملا يف ملاثماو ءالخدلا بذك ىلع نيب رصملا رشاعم هميق

 مهتطلاةمو يرجبلاو يببقلاهجوا ايف طابقالا ةينطولا ناو>ا نم ةفاّوما فالالا
 هلَمَقَف يلعبف ىلع يىدمت اماسم نا مست مو ط.غل اظيغورادأ اراد نوماسملا
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 ١ ءامدلا ترجل اومعز ام ةيمالساة ير دنس ةنتف تناكواف دالباا نم دلب ىف

 ةن:ذلا مايا ةياهالا جزتما طابقالاب مهجازتماو نيبرصملا ن وكف ديعصلا يف

 الو ادهع ضقنب الو ينيدلا بصعتلا فرعي ال يرصملا نا ىلع لياد 0 ظ

 نع اهورتس ىتلا ايافلاو نطوتس وأ ينطو ىلع ىدعتيالو ةمذر

 ةرئاكلا عماجع ىف ىت> سم ١ رورظ تر رق مهدصأقأ هي وو

 هباء ماب تايعتاولا قثاقح نيبو اثك يف سك زياكنالا ضعبو

 نآفلا ةراثا يف سس ااوراكفالا مدعو نطولا ةنايخي انيمري يذلا يتاكلاذ

 نورجتب ةلوح ةءامج نم هن ذ لادرلاغا أم هغولب مدعو كاردالا هدقفب 8

 متنسلا دوعت مدعأ اهب اوقطن أم 0 اونقل واو مهبيذاك او مهفافنو مهتاذ

 سوا وهو ريفنا !| يف الورد هلا يف ال هنا ا 55 ًاذيبلف دا

 هتاداس قانعا هلا لو بينو كلا عد لخدي نا نم رقحاو

 ا هم يف ره هر>ا نأمل راد اه ارعبأ دا ىلع م: :1مح يتلا ةيدند حالا لذا الوأ ذا

 ..ىعاوش طا ةلهجلا هتاداس نا ىري الا ٠ نييرصملا ماما اهب قطني ةاكل

 م,نْط أوم راكفا داسفاو ةشيخلا ىعاسملا هل. نإاموهذم نيروح دم مهدالب

 سم دال ف ينجالا لخادتلا قيرط اه نودع ةروثل اًئمبتو ةنتفا اعرذت

 مهناطلسو مونطو اوناخ نمصالخالاو قدصلا ىجري فيكو اهب ار ,هداج

 . نوولصلا نم اوناك نا ةمدخلاب ىلوا مهدالب تااكو ممالخو ملاهاو

 توري لذا نم لذ يف ا.يطخ ءارجالا دحا دوجو انه ثداوهلا برقاو

 ريغلا ىلا زايحنالاو ةيناطلسلا ةءاظلا ذبن ىلع هيف سانلا ضرحي ةينوسامل

 مشو ءارحالا اهيأا تسلا هيصع هاذ ٠ داعالاو درطلا نئاخلا اره قوثساو



 وك هب ١ و

 مذ يرصملا مذ نا اورد اما امومع نييناقعلاو (صوصخ نييرصلا نومذي
 دويع الو ةمذ الو فرشالو مل ةييصعال موقف هليكمو هوخا هناف يروسلل

 مهف هقرط مبياع تدسدقو صالخالا ىلا نولصي قيرط يا نه ةناماالو

 ناف ةلمجلابو ٠ سما نم ناطيشلا هطبخ يذلاك ناتببأا قرط ىف ىربح

 مايالارمهتبدا دقو مهمالك نم ءارجالا بولق شييتفت ىلع نوصي رح نوب رصملا
 نم مهب:ديرج يف اب رارتغالاو ءابرغلا لاوقا عامس نم بئاصملا مهترذحو
 مبيف ناىوعدب نويرصملا ىلع يناجالا كيرحتو ناجيملاو ةروثلاب ءادنلا

 موا رهن انيعأ ماما عودذوم اره لك هن:هل) كرمي وأ بصعتلل وعدي نم

 ه::هلا كيرحو لالضالا قيرط ءانعدالا كرت ناف هتبقاع ميخو رذحنو

 كرا يلا تائيسااكلت م أ ارفغ ةاس لا ةمدخلا و مصنن ١ قل ٍرْط امكلسو

 ناو نورئاس هيف ني قرش قب رظ يف مبعم ريسلاو مهتطلا# اةمزأو ميفدض |

 فاللخ ا ىلءنييرصملا انناوخاراكفا انصح داسؤالاو ةنايخلا ىلع ءاقبلا الا وبا
 مموج همس ند ينخلا مم | اريظأو م هدصاقم وسو مم رارع داسف نم هنيمت أمب مهنايدا

 بايلالا ولواالا ركذتر 3 مهدالب يف نمالا اوظفحي و اورك ذتيل يناودعلا

 ذاتسالا ىلع مهب ةئاعتسالا نيرخ | ءارج أ رج اءساسانلا ضعبنا انماع
 انئطخ ىلع نغف نييب وروالا راكفال اهيمعَت ييذاكالا نم هيلع هئورتفي 4
 لئاقللوغب نيلثمتم ةينمألا

 اوثدحت يل:قبو اوعمدش اموق نا
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 يي ا ساسي نيوتن سد سم سس بباب 0000 هائلا: ماابي داير ديا يدير ايدي يدمي هس جاسوس سلا جججج211171010:70/7:ااااساااااش كة هيمو ودور وسعرها هو وورلاوزر سوس وطبو دست

 ' جورب هديرج

 أبمف نكت ةرآ ةرالا ضعبو نيلاقيااو ى راكسااب هصاخ ةديرح ِشض

 ةجقو نيذاش " ىراكسلا قالخا ياني امو تاكعتتااو ةيرفعلا تاماك

 لك نيساك وا (-15 لوانتيف يوابقلاو تاراملا ىلع اهرره 00

 نايا رشاو تأ (كتعلا عمج يف هباعتا ةئف ِى راكسلا باسح ىلع هلي

 اهذوارقي هنا نظف هتمزج !,ب ممسم اباش دحوُ اهرب اببحاص رم دقو فيرضتلاو

 يروزو يناتمم نم كديزاف ىمالك كل ذإو يبرشم كبجتا له هل لاكف

 ايكسم ًالئاعنا !ء ام دنع لهذف ابيف كرتشم انا هل لاقو هلذع ىلع كعضن
 راص ٠٠١ جورب ةديرج نا بت ؟ب نا داراو هبماكم ىلا لاحلا يف هجوتو هدب
 : 524 كيحامالاو تادهرتلا نم اهيف 1 هريغو يراكساا دنع لوبق اهل

 دا هدوححو ىف أ-طارصم نع 5 نسال رود داما هم لا نم ىلطن العا

 انا هتديرحو ىراكسلا دض ذاتءالا ناف طاغ مهنا ميحصلاو انلءررضلا

 يراكسلا لاكي هديرع جورتل هررة داعبا باط اذا رو كم وف م تمتث

 4” لي رج ضرعالو هاذق ىلع هعفص الو همأ قلح قرس أو ذاة بالا نأف الأو

 ام هل هدقني اع هل ريغلا ةدعاسمال ولو ةرورضلا تالح ىنالا دجوت ال ىللا

 دوجو رءرختأا ملاع يف هل ناك الو ناخدلا قح دجو
 امركت ميلا مش نرع ضرعا يناف هؤاذب و هنْخَس اما هلا ناب اذه

 ةلود نم باولا يلطن هروب: انداعبأ هيلطو نيكسما اذه نم بجتاو

 اجاث ال اقح ىلطت ةلقتسم ةلود هناك ةجاو 5 ةحاقوب كلذ 3 راظنلاسئر

 ىمتحايذل١١٠٠ةرضحل مالكلا اذه هجون اماو هاذكرتا ررحما وه ناكوا نكأو

 رس سسوس يسع ا ا لا الا



 سس يس سس
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 وا قافنا لوقن نا ان دنع ام ةياذو هماقب اهريرحتل ىدصتو ناكسلا اذه مسا يف

 كفي رذ رابظاو كببذ كت ريغ اندي رح يف أهف رعبا ند ب رشا

 امهصصلت قف .ارجألا ةقيرو يف ذا:سالا اهب ردصملا نيتيبلاىار سس

 دحالا موي يف تعبط ىلوألا ذاتسالا ةمزام ناذ مباطملا ىلع ىتح امبسسهتو
 ىصقالا برغلا

 ذيبهجلا ةمالعاا لمادكلا ىلوملاو لداغلا ذاتسالا ةلب م ةنانعلا اذتدعسا

 ةندع ةاضقلا يضاف ينيسلا يلغصلا دمحاديسا نب يداحلا دبع دسلا حاصلا

 | دصاق ةيبرغملا رايدلا ن امداف ىصقالا برغلاب مال.الا يشيع ةسورحملا ساف

 لزنمب ةلباقلا تناكو فارشالا ةداساا همع ينب نم ةقفرب ةيزاجحلا راطقالا

 ثيح يفيدصلا يركبلا يدنفا قيفوت ديسلا ةليضفلاو ةحامملا بحاص
 علطتلاب هففشاو باحرتلاو رشبلاب ماقلعف نيمركم (ًقويمض سما هدنع اولز
 امو مهدالب لاوحا ,نرع ةمالعلا اذه لأسي ذخا ةيمالسالا كلاملا رابخال

 يالوم نا امترضا نم انصخش كاذ روغو رك'سعلاو :أمعلا نم مدن

 يدبملا دمع يديس ىلا ىبتني سسنلا ىنسد ىلاعت هللا هزعا نسح ناطلسلا

 دالوا هلو برغلا لها عيمجك بهذلا م هناو ةكذلا سفنلا يذب ىقنملا

 فرتتمار قدانب نم رضحمسا دقو زيزعلا دبع ريمالا يديس هدنع مهزعأ

 ةيلخاد ظفحل يه امنا نيدوجوملا ركاسعلا ناو أمظع ابناج بورك مفادمو
 رخاتي ال حالسلا لمحت اهلك ةمالاف برحلا تفو يف اما إسسلا تقو يف دالبلا

 تويبالو تارامخ ةكلملا دالب ةيقبو ساف يف دجون الو ريبك الو ريغص

 ةيعرشلا دودحلا ناو اهيف ىناجالا نم ريدك نكسل ةهفط ادع ام تارهاملل
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 مماج يف 'ارقب م نييورقلا مماجب ءارقب لعااو ريقحلاو ميظعلا ىلع ةماقم

 لفح نع سوردلا نّوارقي كانو ءاماعلا نأ راغرصم رهزالاو داود ةنود زل

 فيرشلا يراذبلا ءارقي ىلاعت هللا هدبا !:-> ناظلسلا ناو قرولا نم ال
 دالبلا ةيلخاد يف دجورالو يلاعلا هسلوم يف ةركاذملاو ةرظامهلا هاماعأا عمجي و

 ؟لا يف ممعم نووتسي هودالبلا نادكس ةبراغملا دوبيلا الا نيماسملا عم

 نا نم ءارجالا دئارج ضعب هترشن اع هتلاو ٠ ةينطولا رومالاب عاذتن الاو

 ىنحنو هتحار قشن نا ر.أ هنتفال كرحلا ىتشلا ىلع ضيقام دنع ناطلسلا

 ىلاعت هللا نا كلذو يروض# ردص محلا ناو هللا ذاعم لاقف طبرتو مل

 اداسف ضرالا ىف نوعسيو هلوسرو هللا نوبراحي نيذلا ءازج امنا ٠ لاق
 ن* اوفني وأ فالخ نم مماجراو ميديا مظفن وا اوبلصي وا اولتقي نا

 دئارجلا هذه ترا ,:ءهكعف هافنو فخالا هل رائخا ناطاسلاف ٠ ضرالا

 نا لاقو '" رصو ْق 4ةم لح ا ده ىلع كاه ينجالا م دز نأ كد رت

 ىوس هدنع سلو !ًدج ليلق رفن اهارةياماو مهدنع ةفورعم ريغ دئارجلا
 يلغصلا ينغلا لع 0-0 4م نبأ كيوم 0 5 ساأف ُه ةهاعم

 ديشر نبيا تايرتو هب سم ىذْلا هناويد نم ل انممماو قلفملا رعاشلا

 - ناكو هدودأو رع نسحأ | سف ىوبلا ميدملا 2 ىدادغيلا

 ىلع مهو يطيةئشلا دمحم ديسأا ةمالملا ذاتسالا لدافالا ةداسلا ءالؤه

 ةبيه ديسلا اذهيفو ةمالسلاىلاءتهللا ىهغلب ةيزاجحلا راطنالا ىلا مايقلا كشو

 يف ناطلل'ا| ةلالج عم قى“ دقو هى“ ةراع نسح هلو رايتعأو راثو هماعو

 هظفحو ىلاعت هللا هدد دحاو ستكم



 دي 0 او

 تيرفعلاو جابركلا

 تيرذعلا ةيناثلاو جابركلا اهادحا ىعست ناتديرج ردصتس نا انماع

 ةيقرشوا تناك ةبب وروا ةينا-:الا قوقحلاب نابااطتو ةيقرشلا ةعماملاب نايدانت

 0 ردعاو هد لك ةيويد وبدخلا 2 نادر ىألأ نَع ناعفادتو

 ايست ىلا 9 الا هل دصق ال يرصم لابد 7 رحب / اسلم

 اهراصتنال ايظع ًالابق'نويرصملا امهيلعلبةيسناىرن اذهب و اهومع نيبقرشلاو

 مال ةموأ قنا ىف هذذ 32 نم ناصتنا 9

 اه ءارغلا رافلا ةدي رج ررحم كب سلكي غيلبلا يشد 1١ ةرضح ينبا
 هاف اه هتمدخ قدصل ةيلعلا انتلود نم هيلا يدبملا يديها ناشينلا نم هلا

 ءاضيب د قرشلا ةمدخ يف مل 5

 5 يدنا 0 اللا ع ول ب ةيوبدنلا ادا انلع

 ُّ 0 اذمل دوععسو 2 مر مد أما ا يوي ل> نم برغتدسل را ١ ١ذه

 ىلاَعت هللا ا نأ 9 0 ددمأأ

 قئافحلا اس الط روف هب رام شور 220- مؤيبنلا . نكو دمقملا تاتكلا 1

 هزي زعل رملا ستكلا ن م هنأف هئانتقأ ىل

 مجد هنلأ دبع 3#
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 خاتسالا
 ىلوالا هنسلا نم نوعبر الأ زا

 ٠109 ةنس سنشب 7؟و 1١٠١ ةنس ٌةدعقلا يذا ؛ ءاثالثلا موي

 ١ مو ةئس ربام؟ قفاوملا

 ةئصل | اهزح

 ةيبرت ةيفيكو ةيلوفطلا نم ةفرعم نيدلاولا تابجاو ,غا نم ناك ا!
 م هاوصأ 2 ؛اولا طئادولا لمت م ةتاددالا هراوطأ ف هلقنتو دواوأل

 را عم رحأ يذ قداص يا وأ رمح لضافلا يروطلا ب 5 ضراوعلا

 ا هلملأ دئاوذلاب أهل بالاازو ف ةلامر يد لاصق 3 هسردلم

 ىلاعت ا 4 لاق | نيرا هقرعم ةرورغأ اهرش انيحاف ةيبطلا

 ثيم
 ضعب روبظب راوطالا كالت فرعتو احلل ةئلاملا راوطالا يقأعت وه

 ىلدح ةفرءمنكم د هنأو كالذ عمورخالا ضعبلا لاوزبو ءايضعا وا فئاظو

 رايعت كااذ رضع ررظب ا تح هيب ىذلا نع راوطالا لوىأ لصف مصاو

 ماهل لاف اذإو ىنااثلا ءادتاورأو ءالا لحأ ءايتنا لع مسجلا يف يرش

 كالت رووظ فالذثو عوأبلا راغ ةاملا راوطأ ندب نيب ماو لصاف دجحوب ال
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 ىل طلا دلو ىتمث ةجزمالاو دئاوعلاو ةشيعملاو سقطلا بسسح ىلع راوطالا

 ل هب تثواا اذه يفو غوأ مأأ نس ىلا لصن ىتح اعيش ثشوملا يف دادزي

 لوألا مسفلا“ ماسقا هيب الز ىلا هجرس كمي ىذلا ةيلوذطلا نس ىبتنأ هنأ

 ىلا يا ىرسلا ليخلا عاطقنا ىلا ةدالولا نم ٌيدت.و ىلوالا ةيلوذطلا

 م يلايرسلا لبك 6 نم يناثلا م ١ء سداسلاو 2 7

 نانو ٠ تاونس ميم ىلا ةدالواا نم . لرالا طق نووسف ._ نو

 ادح ةنس :1١ 15 نم لاجرلا غلبت يرصألا رطقلا ينذ ةجزمالاو ذئاوعلاو

 غوابلا رخاشي دق ةدرأيلا دالبا|ىفو ةنس :١١ ٠؟ نم ءاسنلا غأبتو الط سو تم

 تاو:سردملا نس ىف غوابلا لصخي دق ةراحلا دالبأأ ينو ةنس نيعبرا ىلا

 رفوت ةراكل ءارقفلا نع ةعرسب نوفغلبي ءاينغالا نا تادهاشملاب تن دقو

 ناكس نا دهاشي ام اًريثكو مماسجا و دعاست يتلا ةيعمل | طورشلا

 ةي.ماملار اظأعملا و عالما ةراكل كالذو ىرقلا ناكس ن ع ةعر 5 نوذل ا ندملا

 باص كزلزكو ٠ ىرقلا ناكس نم رثكأ ندملا ناس دنع ةيلسانتلا وذل

 يوارةصااويواف:مللا جر ازاا باحعا ن ء ةءرسبنوةلبي ىبصعلاو ىومرلا كا أ٠ملا

 هراكو يومدلا يف ا ه ماشا و ىملا نك 4 ىزلا مدلا ١ ةراكل كالذو

 يدلابب ع نيرُشملا ند 2 ي || يمو 8 رظمد ىا ند يبصعلا 3
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 4 ود

 أ نس مث 70140 نم ةلوكلا نس ع م١ نم ةيويشلا نس

 غواب نس نيمست لعهيش ةياوفطلا نسل رخآ ميسقل دجويو توملا 30 نم



 يي هه م د

 احلا نم يدتبي غولبلا نس نا لوقي يارلا اذه بحاصو ةطوذيش نسو
 رعاشلا لوذ يف رر ذم رخا ميس كا هو هيمن ةعولا

 اعيدب هينتفل ارد طقلتل ارطبضو ىدالا تافم ما

 اميضرىبصأاب يدي دعب نمو 2 هءانطب يف ناك اه اذاني: 1

 امعيطم هلق رشعال مفاي اذك ةميسا مالغلاف هرمطف ناذ

 أهمدص 4 امف 1 ل ةرثخ روزلاب رشا نيب“ ىلا

 اعيدب نياضاثلا هاءد دق ىتف 2 هوح نيرشعو سم ىلا كاذك

 امي.” عدات نيسمحلا ىلا ]بكب 2 هدعبو نيعبرالا دل ٠

 امبجر تاما اه مث هعداف نيناثلا دح ىلا انيشو

 . هنا مهضعب ل قو ةنس 7١ : 6١ نم ةأيحلا نمزا طسوتملا دحلاو

 نس وهو يناثأا م.سةللا هذه ىتلاسر يف تعبنا دو ٠ ةنس ينثاه ىلا هلوصو

 قرفوتلا هللا, و «يراقال اليوست ةخوذيشلا نسو غولبلا نسو ةيلوفطلا

 ةيلوؤطلا نم

 ةلووط نوسف ىلا مسكنيو غوابأ | ىلا ب نسلا اذه ئددب

 تاون عب ىلا 5 نه ؛يدتنت ىلو ل هلوفطإاف ٠ ةيناث ةءاوفطو ىلوأ

 رك ذلا رثم فصن ةئماق لوط نوكي ييترتلا لماك ناكو لفطلا دلو ىتمو

 لطر فصنو لاطرا ةدس يا اهارج *؟٠5 ترزيو ىثنالل رتجالم عمعو

 - ايا ةمب رالاوا ةثالثلا ةدم ءارج 5٠0:1٠ نم نزولا اذهصقنيو

 :ع دواولا نم جرذمي ام وهو ) ىقعلا جو 1 بس ةدالولا بفعت يتلا

 مو لك لفطلا نزو دادزب -ٍ يرإجلا راع و ( ةيزاربلا ةدالا نم هتدالو
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 للا ايارج ١٠5:3٠ نه مرإلك ديزي م روش ةدمح ملا [هارج يلا

 :اهتنا ينو مارجوليك ةءسأ ىلوالا ةسلا ءابتنا دنع هتنز ريصتق ةنسلا ماق

 نوكت ةدالولا لا> لفطلا ةرارحو ٠ مارجوايك 18 هتئز نوكت ةءباسلا ةنسلا

 ضعءب ىفم دعب مث ةجرد فصن باذلا ةرارح ةجرد نء عفرا يا ؟الرد

 مسجلا نم عزأب ىذلا يدل اريج | بمسإ ةدرد ”هوا ١ ىلا لصت ق'افد

 ةدالوأا يي دح 00 ا ىلا 7 عفترت م ةرارحلا نو ةظع 51

 ينو ٠١١ ىلا ةين كا ةءسلا يف لزني مث ةدحاولا ةقيقدلا يف ١4١:1١ نم

 لصي ةرشع ةيناثلا ىلا ةرشاملا نم مث ١ ىلا هنءاثلا ينو ٠٠١ ىلا ةسماخلا

 ىف 54؛ هد ولا دعب سفنتلا تاك رح ددعو 6 :/؟ نم يأ يبيطلا دملا

 ؟5 ىلا لصي ةسماخلا ىنو ةثلاثلا ةنسلا يف "ه ىلا لصي م ع ةدحاو ١| ةققدلا

 مدو ٠ هقيثألا ىف ةص؟50 5 نم يا يدا. ءا سفنتلا ريصي ة:ماثاا ىفو

 ةرثكل طقف هرصانع بسن يف فالتخا مم نابشلا مدك اًنيد> دواوما لفطلا
 اضيب ةارك ىلع هئاوتحا ةرثكلو ( مدلا لئاس يا) ايسالبلا نع ءارمحلا هتازك

 رشع يوانإ لفطلا مد نزو رادقمو ٠ نابشلا دنع نوكي امرثك | ةبسنب

 ٠٠١5 لصب قتاىلا دادزي ع ١٠٠١ نوكي ةدالوأا يثيدح لوب و همسج نزو

 ٠١١5:1١١6 نموهو يعيبطلادحلا ىلالصي نا ىلادادزي مث رشاعلا مويلايف

 لدحلا ٌةدم ةزرفنأا ءارذصلا ىلع هئاوتحا ةرثكل نوالا رضخا نوكب مهزاربو

 يثيدح دلج نراو ٠ سداسلا يلا سمالا مولا نم طقسي يرسلا لوحلاو
 مولا نم نيتنجواا ين الا رفصا نواب لدبتسإ م (يسفنب رمحا نوكي ةدالولا

 دعب الا ناسن الا لكشإ صاخلا ىلمالا نوالارظي الو سماخلا ىلا ثالثا



 انك

 ءانمنالا ًالوا نوظذحي مناف ةدالولا يشيدح لكشف اناو ةثالث وا نيغيبسا
 ابياع ناك يتلا ةلاملا م ..ش نوكيف هعذجو هفارطاو هسارب مامالا ىلا

 ١ ىذا فو هب لد ت7 و 1 همأ نط 9 ن*زو 00 000 4 ؟ ىف

 نأ ىنا عباسلا تر هد ىمولجلا ا ا هتيوعاب 1 راو

 نءدوارملا لافطالا ةن ةئيهاماو تاهملا عيمج ىلا كرمت 3-5 3
 دلو ىتم هنا لوقن كاذ ع ىتمن ملألاو 8 ىلعالا لدت ال اهناذ اثيدح
 ىلع اليلد كالَد سمأو ١| احنأص 02 هنأ ةيمل 2| تافصل'“ اةصقم لفطلا

 أزهو امد ؟ ناتو || 5 هلوصوو أ حلا هئاشنةءال ل 25 1 مالا

 ةلاح يف دلو !ذ ذا !مأو تاءثالا ٠ نم هش 5 'ما.ستي و هما رطاخ ن ءطي حاصلا

 لعب ةرشأبم هلي 3 لد نم هئازها ٠ نع ا 9 ؟ اب تروم

 لوح يرسلا ليملا فافثلا نءوأ م>رأ | نم جار يب ىذلا | نادل 32 ىف ةدالواا

 . ء| 4. امازم دأو4 عم أه وأ هئزاوأ "5 ءالدما ٠ نه وأ هد اوأأ لاح 05-

 لفطلا عدو لاوحالا هلو لم قى , و ةدالرأا ندر را هنأ هاراعا قناع

 ةيطاخملا داوملا جارخ ال 4ث ْق تامأقن لإ يي : ولما مجالا لذ لاو هم لع

 يرعاذلا توملا اذه هذع رن يذلا سنتا ل! ةئاعا يف ببسلا ىه نوكت ابر ينلا
 هيلا غامملا نم مدلا ل ايوه انيفخ يرض مادقالا ب ردغت مكر كم١ كادي م

 نك م ل نأو غاند قفانحا قىر خالل توما اذه بس دم نوكي ار هن اأ

 لذ لفطلا ىذدد تاني هتاغ ىذل' عانصلا نسملبلا لم بو كالذ

 ردج عاششال ةد>او ةعفد عذجلا نع نادعبو ديلا ةضرق عم اميوصعم

 كالت يضيف 35 دةحاا 3 اناث رد صا اردح ىلا 5 عجري مع ردصلا

 1 و97777 17 ح7 سل ا ا م ها سبيس دول هوس ل دسم سيسر دلت اح ناتو "دوو مس رسل /170170007 جبور تا رج اج روم سس
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 ٠ ىعيبطلا سوا داق هوما هلو كالذ لع رسل و يىردمأا فيرا

 ءامب رام يناثلاو ادج دراب ءامب هولمت اهدحا نانا رضمتسي كلذ دفب ل ناو
 يف لاحلا ىف عضوي و هنم عفري مراحل هال يملا ءان الا ىف لذطلا ر.ةيف راح

 لك دفي 1 ناو لمصبلاوا رداشو:لا عسب وا يبصعلا هعومجم هبنتيف درابلا ءامل

 عطق ىرحي ناك رطألا اذه كرادتيا ةبيبط وا سابا سا قلو عرإ كالذ

 ناك اذا جراخلا ىلا ليسي نيينحلا مد نم ليلن جارحاو يرسلا لبخلا

 طناسولا هذهىدحا نم لفطلا هين ىتمو شوا يور قانتخا توملا سيس

 جرشلاو فنالاو مفلاو ناذالاو نيدالاك ة.اجلا تامتقلا ىلاتة2لا بجو

 ةدالو دهوش ام اريثك هناف نينإلا ء.اضعا ميمجو يلوبلا خاصلا ةحتفو ج رذلاو

 نركت دقو ةياكاب ةضءغم نوكت دف نيعالاف تاهرشت لب ابا م لفطلا

 (ةيئاملا ) امكرتك هعمو لفطلا دلوي دقو ةرودم نوكت ةقدحلا امنا ةحوتنم

 نر“ هل مزاي ١ لعفيا بيرطلا ىلا ةفصلا هذبم دولوملا لفطلا د 535

 اذكو اية 55 رهاظلا نم نيتدود-ه نذالا نوكث دئو ٠ تايامعأا

 ىلع ةرصاق تناك ٠١ و ةيبنرالا ةفشلاب اباصم نوكي دقو ٠ ,ملاو فنالا

 ةنشلا يف قاتش دجوب هنا يا ةجودزم نوكت دتو اياعا! نركت ابلاغو ةفشلا

 بحت ةؤذلا ق خذا نا يا ةفعاضت. نوكت دقو ماسقا ةثالث ىلا امسقيف

 دجوت دثو عاضراا رسعب لاوحالا هذه لثم ىفو كنملا فقس قاتشناب

 سوا تالذ ناذ نالا ادركذ انعس ال لفطلا اه. الوب الح ةريثك تاهوشت

 قاةقبلا انغوضوم نم
 00 بسس و دس# اة سس ساعات وس سم
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 ىلاعت هللا هديا لاق ةرماعلا مولعلا راد لضافا دحا ب ةلاسرلا هذه انل تدرو

 اوةتيافرم لع | 318 ةأعم هي رذ ممل خ نم اوكرن ول نيذلا شؤيل و ىلاعت لاق»

 ا ةيكملا هذه ىلا كرك ت هاذ رصبقلا ا, ثرظناذ +! دردم اللوز أولو

 ريبعو ةرابعلا فطل نم هللا ةيا هيلع تاتش امف لئاعلا اهيا تركفتو ةفلابل

 رهأ يلو نم لك ةفيرشلا ةبالا هذ. رهأ ىلاعتو هناي“ هللا نا تا 7

 ا ءاندعالاو هروءأ مي. مايقلاب يناسنالا هيف نارمعلا اهي يناا ةيرذلا

 ظ مهدوأ وذو مها رت يف رظن :أ١ ناعمأو ماوهأ ة.دشاو مارا>أ ند م.ةابجأو 7

 رمأي مل هناعجس مكحلا نكلو ربيكلا ىلع ريغصال بهي ام لك نم كلذ وحنو

 ىلا ىعوا نوكيل ىرخا ةرابعب رمالا لءج ىلب احيرص ارما كلذب
 وأوا فؤيأو يا ة,الا شضخيأو ) هرثذ لج لاقف دايثنالا ىلا برفأو

 | هتيرذ كرامس ةنا إم اذا لقاعلا نا نيبلا نمو خا م,ةيرذ اوكري نأ نم رمالا

 | بيرالف مح | هب أمو مج, قش سم نسح ىلا مهدش ري نم ىلا نوحانم# م. و

 ا هانعشلا هاله رما نم هيلا دهيع ام 6ث مايقلا ق> مودي نا يف 1 هنأ

 الا موللا هما هاك افكر هتامأع» لم / هأء نم هت رذل ضيقي نا هللا ىسع

 قوقحا كلت 3 يغلا شوج هد تطاحاو عمطلا ماهوأ هيأذ تاوةسا نم

 اذ ىماترلا ىلاوما اولك او ,هءاوها اوعبتاف هللا مجاضا كتلوا ايربظ هءارو

 0 م: زا هنأ 500 نع نيلفاغ نمو ؛ او الم قربت أ اوهلعي لو

 ] نونوكيالو م هدالوا ليقئسم عايضو ةناهالاو لذا ايندلا يف كلذ ىلع

 | ميلانو ةر 5 رادلا فار ؛«سنواصودوا د. الاح ًاوساره لب لافنحلا رمثكالا

 تاكو ةئدملا ىف نوع“ نم الغل َْن احق كف رادحلا ام 3 لو هأو5 ىنأ اورظأ

 11010 وس وج و هس ا هسا طا مول نق هك 5 ا تو و و ب بت م ا ب و وو
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 اجرؤتسا و اهدشا افاد نا كبر د'راف اطاص ايهوبا نراكوامل زاك ةنمت

 اوسردف مل ةسردم مهفالسا اولمج ول اذبحايو ( كبر نم ةمحر 53

 نار لب الك ) ةمكحلا نازيمو ميت لا لقعلا ساطسقب ملاعا اونزوو ملاردا

 عواو هيخا ءابأ قوقح لايتءا, ففش رملاف (نربدكي اوناك ام مب ولف ىلع

 وأ هتناكم ىف هتمحازم ةفاضغ مب ةبيلا لولحيف عاس هوب هل هرخدا ١ بلس

 اذاو مويلع هئرحت ىري ناب للا لج .* لاخلاو ه ا

 هكر: ام ذخأ نأ داراو مهن هيئالي اع اغر ادشر نيكساا كلذ س
 لك ربكا مرودص ىفخت او مهاوفا ن٠ ءاضغبلاو ةوادماا تدب 7
 الو در أمل ميطتسإ الف ةعهذبا رومالا هذه ىلا رظني مالغأا كاذو اذ

 لئاقلا لوق ارركم هترجح يف ميصلو يسمي هلا الا اصيخخ اهنع دجي
 لاخ تاريؤلا ىنج نم لاو مو هنم تيتا مع 1

 ره لقو اغلا ةقبر نم“ هنيذخنيف قحلا لاح, فعس ناالا مولا

 ةرصات تسيأ ةفيرشلا ةيالا نا فاخ رنغو ةيلابرلا ةانعأأ كال' هفداصت

 كالذك مباع اهنا كف ببسلا صو صن ال ظفالا موممإ ةربعلا ناف ٠ .ايسوالا ىلع

 ليو ميبرت نسح نم ةيرذلا ماب ءانئعالاب مالا ءاياوا ميج ىمأت
 ةداعس هب ام ىلا مداشرأو مرءاما 000-1 لك مف عفر نم مهحامش قرط

 رشنب موقع فيقثأو ميف لمالا حور ثبو مهحاجت قرط ليبستو دالبلا

 ةقثأا ةقثأا ملغعتو رومالا مابم يف مهيلع لوعيف مهب! رت ةيسدك كد ذاووكرامألا

 ملظعا يللحلا انرصعيف فراءملأ نابل اوعضترا دق نيذلا نبرصملا نابشو "مب
 كلذ هريغ نم بناو مظعا نوكي مهتم يبرملا دجناناف كلذ ىلع دهاش



 دك 4,1

 كرم ةارن ل تافتلا الف مهتفسالف هب فرتعاو ىمالا ءالقع هب تنعذا سما

 نيبردأا رشأءم انيلد امو مالكلا فسامسل مهمومري نءذلا ءايبغالا صب

 نم اوت نه لثم اونوكي ىتحربنيب فراعملا متاعد دطوو ان انبا يبرن ناالا

 ةوطس نم فانمي نا لفاع لك ىلءذ ,مظعلا زوفاا وه كلذ لاجراا مظاعا
 لخلا مامز ميديا نه اميسالو ةسدقملا قوقحلا كلا يعاري و هناججس راما

 فكرا, كلذو تا.حاولا كلت سيد ا.ذيع ابوحو ميل 2 بجي هناف دقعلاو

 اًديدس ًالوق اواوتيف ريمادقلاو ريثنلا ىلع ةيساحلا نم فئاخلا رلقن اورظني
 ضارعاو صل ضارغا نعال صالخا ميظعو بفأ كفو ةرور نع ائشا

 نيكراملا وح هنانعلا هجوت نأ حاصملا نم ةحلصم لك ىلع يحب هنا اك ةيويند

 نرثاو لمالا اوبريو فرامملا يف ةرغراا مظعت يك نب.نطولا نم فئاظوال

 ةنادبلا مهتبطاخ قيرطلا اذه نوكلا بو معنملا اذهنوممان نمت حلاصملا تلاذ
 نوبلا ادا لاغشالا مامز يل: نوضباتلا ا,يا  ةلءاقعضاخ بلقو مذ اخ توصب

 ىلكشو .اوزنا يف ىتيوازو ءانحنا يف امئاد ىلخ>لاباملالجلا يذ يدينإا قوي

 نا هللات سمالاب تنك يتلا نا اما راجي ل يرسكو ةيلزانت يمرلاوتمو مخ« ريغ
 لب يدلب ىلع دوعاو مدقل نم ةمدقم يف نوكال ىثح تيطعءاو ىفح تذخا

 ليدل عولط ىو هرافي يفابا يئاباو ينانبا ينانباف حاج اب ةروصعملا رئاس ىلءو

 ةععما ىلع وه نماي ريسك بلقو ليلع ناسلب بطلا مهباجاو اهبرغم نم
 مْ هساوح متنا مسجو هحور متنا مس ىلا ارظن ظفاح رقاقلا عاونالو ظفامم

 هللا هللاف لاخا لاء يف الا دوجولا نم ظح هل نكي مل ىت> هلايخالا هنم قب
 ءا ضر يغب ناع رصبت فاكو ةح نود شرع هل سيلف الاوهفالتأ لبق هيفالتىف

 قو



 دى

 ىنح بيلا يضاغتو لأعلا لداتو ضرما و كلذ لك سيسو

 يئا» ةحوام ىنر» هدنع رقوا١ يدروم درب الذ لا | يذ لك ينفاي راص
 (اهيلع سانلا رطف ىتلا هللا ةرطف ) ابذع ناك يذلا

 نرعنملا ىلعو (مومع ة.ءالا ىلع مفانمل لباب دئاء فيرش ىلط» كلذ

 ةيرورضل اهنابجاو 5 دلولانا الو ىننميال م اصوصخدالبلاحالص م نيذلا

 كلذ نم جرذيت هياءو هل بد أم ضعبو دئاذعلا صعبو باسحلاو طخلا نم

 ناك فرآمملا راهزأ فاطتقا ىلع تشب نأ دارا أذاو هير ند رو ىله رودلا

 لبسي ةشيءلا قرط نم رخ اقيرط كلسإ نا دارا ناو رون ىلع اًرون كلذ

 بانا نم هيلا يدب . هللاو هْلَدَع سارش راسلا هلأ

 كرابم اشاب يلع ةفوطع هنطو مداخل ميلعتلاو ةيبرتلا عبان

 اسغلا ةكلم

 ةجرد تمدغل يقل اونامال !هترواهع عم ةيب رتلا رماب نعت مل ةكلمملا هذه

 رشغ نءاثلا نرقلا رخاوا يىفالا رشع سداسأا نرقلا طسو ىف ايف ةيبرتلا

 يف بتاكم ضعب كاند ناك امئاو لاممالا ةياغ يف ةيبرتلا ةلاح تناك دقو

 لافطا نم لفط ةئأ١ لك نانك ١/٠١ ةنس فو و ةلاق تاهح ضءب

 ةيرا» ةكلملا دهع ىفو نورشعو ةعبرا مىنم بتاكملا يف لذدي ةكلملا

 رمالا اذهل ,ةموكملا تظقتت تنس عبسلا برح ديب اسنلا ةكلم زيرت

 ءاثنا راصو اهميمكلو ةبرثلا نامت ف راقنال امل ةلكقومللا عشلاو

 ١/5 ةئس ىو نالا اغلا ةكلمم :رعاف انيف هادم ىف ندماعمأل ةسردم

3000 
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 هنأ 4. .ةررلاندو 14 هلا يف ماعلا ةلاح لد 4 ها ضمة م ىلع يي ىزلا نوناغلا 0

 نم هش راصصم نوكتو املاها دالوا مم ل 3 1 159 ينبت نا ةيحان لك ىلع

 تناك ءأنب 35 ررذنو هباعالا نم كلذ فاضت أم عم هحانلا كالت 0

 نوفلكم ةئس ةرشع ىتنثا ىلا ندس تس نم لاذطالا م ناو تامل

 مقل عوا كالذ نم لصف سك يف لوخدلا نم هدو 2 ند ىلع ءار>

 عرج يف بتاكملا ددع داز ةريسإ هدم ىفو ميلعتلاب نواغتشي يلاهالا ذخاو

 ناءسو هج ملا بننأ اكل 1 يف نيدوجوملا ل اماطالا دذدع لدوو ةكلملا تايد

 ىتكمة: مسخ 01 -: ةبالو 2 يد لفو ةكاملا لا 07 نم لفط ةئأم لك يف

 يناثلا فسوي كالا ةكلملا تذت ىلع ساجالو ٠ تاونس عبرا ةدم يف

 رودضحلاب لافطالا ميج فيلُحَت هرماواردصاو ةروكذملا هتدلاو كالسم الس

 ءانبب يجاونلا ءارما ىلع محو دالبلا يف نيشنفملا بترو بئاكلا ىلا
 لا ةئدع كترفا انو تابنر ا ٠ ند نيىاعملا مزاي « نبعو مفر رط ىلع تتاكملا

 ةريملالا فالاخحا ن *ىه ًاهنو 5 5 أو ار , ف اواوأهتف سوسفلا ىلا 4 ,رالار 5

 مدعو ةكاملا ف ة..رآلا مقا مدع ةم:مز ىّتَس تداودح تودحو بعاذماو

 تعرش ١ 724 هيام قو ة.برتاارمأب 4فلعتملا نين أولا صوصن لع امئايرح

 اناويد تبترف نستحم ريس ىلع هلعجو مهلا رمالا اذه ميظنت يف ةموكملا

 نع ثعتلا 2 اوذَخاَف ةمطأاو ةدار دْلا ىوذ نا ناش م ثتذ.عو أصو صخم

 ق حش رم هأوأ تردصو 0 ١ 0 0 أو راو م بابا
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 اين تناكو ىلاعالاو ةيركللا تاعش ثداوح ىلاوت اهو نادلاوؤلال

 ناررل !85 ةنس ىفو ة.مومعلا ةيرتلا ىف رظنلا نع ايبنم لك ليطت يف

 يف م يكيلوثاكلا بهذملا ءانءا رظن تحت ميلعتلا تاجرد ميج تركي
 تررقو ةءركملا ىلا ًاضوف» اهرما لعجو مهنع اهلاصفنا ررقث 1818 ةنس

 هل ةناعا فرص يراملا سرادملا نا كلذ ىف رظنلل تدقعنا يتلا سايل 5

 نع رلظنلا مظقب لافطالا ميج اباخدي نا نم منأ» ال ةموكلا فرط نم

 يييطلا ير 0 وم نم مزاي ام ارجل” داندملا مولعلا ىلا اوفاضاو هبهذءولفطلا

 ن٠ نوش:؛م لءجو زابنجلاو ةيسدنملا ل كشالا ةفرعمو خي رانلاو ايفارغجلاو

 بهاذا ل اجر ىلءكالذ لةثف اهيفراجوه ايفرظنال بناكملا ىلع ةموكلا فرط

 ىلع نالا بنا ككاو ٠ ةريثك تاهج يف ىتئاهاو ,هدرط لصح لب ىلاوأخت لو
 باغا يفوةيلاعلا داوملا مياعتل عونو ةيئادتبالا مواعلا لافطالا 7 عون نوعون

 فصنف لوريتلا ةيالويف اماو اهيااروضملا يف ثانالاو روكذلا كراش يتاكملا

 طسوتمو ٠ ثانالل هضعبو روكذلل هضمإ رخالا فصنلاو ًاعم اهل ىتاكملا
 ا 877 ةاس ىف ة<لملا تاهح ميج يف ادحاو سيل يلاهالا ىلاةيسنلا بناكملا

 روب زااسةيالو ىف ءاو لورتل !ةيالويف دحاو س2 ؟هيللاهالا ند ؛”لكأ ناك

 ةيالو ينو ستكم1154لكل ةيطاولا اسمنلا يفو سةكم يلاهالا نمد /؟ لكاف

 يلادالا نم ١١١؟.لكل يداروملا ةيالو ينو بتكم ٠١9 لكل يزياسلا

 ناك ٠٠٠١ لكل اينوقوب فو 24 155 لكل اييقو فو ]كم

 ددع نا ربظي اذه نمو دحاو 5 يل هالا نم 55 ؛ ايسادلا ةبالو فو

 نم ملعو ٠ لوروتلا ةبالو ادعام ةكلملا تايالو ميمج يف لياف بتاكملا
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 نواخدلن , هدالوا رك ١ نيينااالب ةرومعخا تاهجلا نا تاصدالا لودح

 تابج ضعب ادع اه اهب نئءاكلا ستّكملا فورصم اهيلع ةيج لكو بتاكملا

 ١5 ةنض نوناق ىفرّرقل دقو ٠ ةءوكملا فرط نم تان'ءااهبتاكأ ىطميف
 ىلا نينس تس نس ن٠ بتاكملا ىف لوخدلاب نوذاكم لافطالا ميج نا

 ًاضرا ررقلو ةنس 1١ ىلا ةءس نم كالذ لبق لوخدلا ناكو ةنس ةرشع عبرا
 ىلا امدتيو لافطالا نم باغ ند ابيف نيد دئارج ريرغع فاكم ملا نا

 رك ناف يلادالا ىلع ءازجلا ءارحايف ةيذيذنتلا ةوقلا اط يت || ةدحالا ةموكح

 ذنه نمو *صاصتلا نم هارت او رم أنل مسقلا ةموكح ىلع كلذ ضرع فذلا
 تايلنأا يترد ةاراسو نينا يترم ايف ديؤرداوأ كترداس يرق ديغ
 ه.رم ىلع ةدايز لسكل راصو نءدلا لاجرىلا ةينيدلا ةيبرتلارمأ ضوفو مترك

 عب نا ةداملاو ةيحانلا نم عفديف بترما لصا !ءاو لفطلك نم ذخْؤي ام
 غوسي الو بترملا يواست ةيشاع» فانصا هل فرص وأ بترملاب موقل اضرا
 ةرشع ىلا مت'س ةعبس نمث لفط لك بترهاماو ٠ ةيريدملا رماب الا إعم لزع
 لئطلاأ رمع بسب كاذو عوب.سا لك ين ةضذ رشع ةينام يا رشع ىنثا ىلا

 ندملا يف هب ع ىلا ةءبس نمو فايرالا يف نيكلرف ةنسلا يف مفديف هزكرمو
 نم ةذمالتلا لخدت ايفو ةداع سدكلاب ةتحلم نوكت اهناف نيركلا لام اماو
 ددعا واسم ةيطاولا اسغلا دالب ىف نيرغلا لامم ددعو ةنس ١٠5 ىلا !؟رمع

 ةئاه لك يف 5. نيرمتلا لاعهف تايالواا ضب يف اماو اهب ةيئادتنالا بت 11

 دجوت ال تايالولا نم ريغك ىفو ٠ ةئاملا ىف 15 اهضءب يفو يئادتبا ببكم
 وأ نامءاسف بف سردلا هل أمأو ١ ادح ردانف ثتدحو نأو نحلل نك اما
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 تييلملا معن لجل ديو هلهأ بقرعر 57 ندو ١165 نسما 3

 مناف ةذمالتلا اءاو مل ةمزاللا رومالا ميلعنل لوصف بت كلا ضعب تقحلا

 . اد از ءىَسش / ميل ه4فرص يراجلاو مهسفنا ىلع فرعأ ١ ناك
 3 2 5 ١

 ةبالو ينو ةلاملا يف ه4 ةيركسمال نيبذتتملا يف ةراتكلاو ةءارذل ب ةفرعم هل نا
 تضرع ةكلملا هذه نا ممو ٠ ةنأملا يف ١ ايسالد ةيالو يفو داما يف ١”رجلا

 ةدرآلا روسل رئوق أو لد م ١ 866 1/ 4 ؛ادحا ند كف تداوح امل

 ةحردلا ى ٍِ ملعثلا ةجرد نكت م كااذ + مو ةءلا هدا نيد ودع 9

 تناك 8+ ةئس يف هلا ةراجالا ت ؛'امدالا لرادج نم ماو هب وغر 1

 ىنادتا | نة ه6. تاككملا 2 ناكو نوم 3- 0 ياها

 ابيلاعأ ىلع ةعزوم 2 ا :غيرادلا اذه ف ا.سوربلا ةكلمم ىف ناكو

 ديرأ اذا اهل مزأي أم فصن 2 تتاكم نأ يال ٠٠١ 8-5 ٠ 7 ١ نيغلايلا

 فترايض هب لوأو مق ىلعأ 2 نوكت نا لجالوا ويح 5 ابتنر ف

 - تتاكملا ددع هنراو : 7-52 ة 9 تاكل 53 نكي

 ددود هنأ - يلاهالا ن ٠:ماأ ١ 0-0 7-52 ل تود يملاهالا ددع

 هنراعو 5 لكل نك هةبوس ةكلمىفو نكي لكلا سور ل

 يلادالا نا ١ ىلع لفط دحوب رمل دالب ىف يلاهالا ةءدطعب لائطالا د

 ٠ لفط ىلاهالا نمةعست لكل ف اسنارف ةدكأم اماو اينارسا ةكلمم كالذكو
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 نو املعم 5١؟؟* ايف ايتكم ه١دع رجلا ةيالوب نادك ١461١ ةنس ىفو

 م718١ لانطالا نمو 4 ؟1١1أيناوأ اسنارت ينو 52555 لافطالا

 ال

 نوفرعت يس + هذال ايجغوب بالو يو 5 مهو ةبركسملل نيبختلا ن 1

 ناد كادو نيا نص ع ندة5 8 هااد ةناذأو قو ١١؟١؟ نم 2 نم ةءأر هلأ

 ١م ةءاردلا وفرع ام ضفيرفت |. | مه ه.ئود ف ناك ا كهال ةئس و

 ام59 هذعذ لا عيمج يف هم رالا لاح

 0١مم مالا د دع

 قيد تايءمللاو نيهأعألا ددع

 4 بناكملا يف روك ذلاددع

 م04 ثانالا ددع

 ١ د48 كياوثاكلا يتاكم ددع

 | ؟ هاه نيرغل أو ةدا.علا بتاكم د

 م11 رركذلا نم ابنذ ٠١ ددع

 0 ا ثانالا نم ا,يف ام دذع

 ؟ مقا هطلت كلا ميج يف | أوار روك لافطالا عومبت

 همدقلمللا لودلا :ةبباشع مدقتل ميلعتلا ةرفو نسل ةلاللا تزخا ع

 ةلكاملا ءاحنا ميج يف ميلعتلا رشقلاو نالا اهاقا ةجردلا تغب ىتح
 ميرو ميلعتلا 3 ءاب الا ةفرعأ 0 !>ا راص 5955 ناك نأ دعبو

 لودلا ثوب ةنراغااو ةلباَلل احذو نالا صخمملا اذهب ينةكنو هدئاوف

 مياعتلاو ةيبرتلا يف اهضعبو

 ا سم او يووم دع يب وس عري عا دو سوم بج يبس جي ديب جو دع بسور سبر بور بج بهن هني ب: جوج < برجوا نجس درج سرس سر و روسي سمسم سوس بس سبر يس و سرج جنم جملا
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 كيلا كلم

 رولا ند ىطسوأا لو ورقلا يف 26 | لو ف لاذطالا ميا داعب ناك

 ناو ١157 ةئس نم ةراكلا ىف ندملا ا ليكو أ(. يننعما

 نم بعل نوب وا سنرفلا نيحارسلا ضعب نأ ىتح يلاهالا نو ارش ميلععأا
 ثيح يلاهالا نيب ةباتكلاو ةءارقلابو فراعملاب مالا ل نم ددع ةرثك

 ةكلم تناكف اهريغو افنارف يف !ردان تقولا كاذ يف كلذ دوجو ناك

 ةداعساا ىلجي ةياهتمو !قافا ىف ةقرشملا فراعملا سوم ةرينتسم كريهلبلا

 نرقلا يف نلوما.سالا ةما اييلع تاودسا نا يلا اءالح يف هلذار ةيهافرأاو

 كلن تذخاو ملاذا فراعملا ناديم نءربداو مملار>ا تريختف رشع عبارلا

 6 داغبو مرو تايملا عب ف ليحلا رشتناو موي دن نع لوزت فراعملا

 ىلا اوراص ثيم ةناهالاو رثذلا نه يلاهالا قمل امسبسإ الا كلذ اهو

 ةكل ملا هذه ماضنا ىلا لاملا هذه ترمتسا دقو ناكم مفرا مغواب دعب ضيضحلا
 تادئاف ةيبرالا رماىفهو.ج كالا دبثحاف ةدحاو ةكلع از راصو هدن الوهمىلا

 لعب مهروس تاطع ثدارو» كأذ دهب تاصع كلر ههه تارع ربظت

 مية اا نوماعملا اهكرتف المش يتتاكملا اوكرتو يبلاهالا يخارت داز 18١ ةنس

 9 اهب نوكب هشادمل ةقيرط تيس منه لك ىسو :ةأفلأو رقفلا نم

 رحاق ا شاءملا ىلع لوصخلا ىلع ةردق مش نطل نك لا مر قو

 6 ةيرملا فرط نءرمالا اذهل تائتلالا راص 18645 ةنس ىفو

 لك نا هذ ررةادتو ةكلمأا ىف ةيبرألا نركت ءاشنقم ىلع يذلا نوناقلا

 الب لرطدلا كيس قملا لافطالا عيت لعجو ستكم ايف لمي ةيحات

_ * 
 نسل
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 بدالا دعأوذو ةشبدلا رومالا م ءامتك ملعتلا داوم 4.4 تت ودو ءانكتسأ

 دءاوقو سياقملاو نيزاوملا مقصو 3 :ءارقلا ملعتو ةيساسالا

 نهنأ لافط الل صخرتو سول ىل !| ةنايدلا رمل م 0# ضوةو ناسالاو باسحلا

 ةرادا تاءجو سديسقلا سرد رض ال سوسنلا به لم عبلت فكرا در“ م

 لاحر ص'اص> نم وف ةييدلار و١٠ ١ قاع 5 ادءا 4 ١| ةمادلا ةم رججلل ةسردملا

 ناءتال ايف بتاكل ف نشا اعل هه 55 فرط نم نوشتفم نعت دقو نيدلا

 قلعتي 7 ىلع نوما هاندا لاحر نم نو هس عم هل كاذ ناف ةييدلا رومالاب

 ىلع هارامررقب ةنادلا يساذمو ةموكملا يىستف نيهير هلأ ند لكو نيدلاب

 طركش مو يللا س لا 45 رد و١ نوعا باختلا (,ا هأذهو هسا ىصن :ةم

 تحن نرءئاولا نيملعملا إم2ل :دهملا سرادملا سورد اورضحا دف اونوكي نا مرة

 نم ةدابس هناا ىضتهمأ صخسأ | عم 034 ُمْنأَو نائس ةدم هم ىلا شك

 سلوعللو هانا ةصقحر لع لوصحال ناويدلاىمع هرمأ صرعب نأ مْرَ ةموكملا

 ربشأ ةثالث نعفيقوتلاٌةدم دب زال ثييحب هةفيظو نع ش:ةملا تقوي ناىلحلا
1 

 عج ةنس لك ىفو اهيلا هعوجر وا هئفيظو نع هلاصفناب ,رمات يغلا يف الا

 ه.اعشتفتلاىرحا أم يجن نم لك مدقيأ ةياخادلا رظأن ) ةرس ارت نوشفملا

 الو تايستلا نمو بتاكملا نم هتدايز مزاي ام ساجلا نيبب و بتاككملا نم
 ريرنل ر وك ذل ساجملا ىف افالاخا 0 بهاذملا نك ءاضعا روضح ند منام

 لك ورارقلا 4. شعير كاد ىنراظت ف ةسرنلا صو خو هرب رقل نوهوري ام

 دز ىتم نركل ةيحانلا ىلع بجكلا فورصم عيمج نا نوناقلا يف رّرنل



 يك د. او

 ناف نيعم دح ىلا ةيريدملا نم ةدايزأأ تياط نيعم رادقم نع فورصملا

 كلذ لبق لعملا بترد ناذكو ةم وكلا نم ةناعالا ت .اط دحلا الذ زوامت

 ثاذو لفؤطالا نم ءارمفأا مات ىلع ندا ورث اناس كنرف ينام

 ١55 ةنس ىفو هنأب فأي م ىلع هترف اانا كم ىلع ةدايز

 ةموكملا نع ةرابع ص يتلا تايريد.» مسدلا نم ةيريد لك يف ناك

 بتاكل ةرادا ىلد شيئفتلل كنرف ةئامسمخو فالا ةعبرا هتيهام شةفم !ممامتإ
 امهاوه 185 ةنس ىف نيشعأملا ةفرعب بتاكملا نم هشيتفتراص يذلاو

 عيمجو ةعسن ةنايدلا يشتنم ددعو 1 تانبلا بناكم يشتفم ددعو ابتكم
 بترمو تادابش هدب 6 ددعأا اذه نم ٠١١7/8 تاهمملاو نيفعملا

 1١ هلافطا ددع يذلا بتكملا كيس ىرغصلا ةيابتلا يف اكترف 86٠ لعل
 داز اذا ٠١٠١ نوكي و نام ىلا نيتس نع لافطالا ددع داز اذا ة50و

 طسوتلاالخا اذذ اكترفاله ٠ وبف نيام نيدعاسملا_بترم اماو ةثاملا ىلع
 ىكسلالهث ادع ا اك لرذا 1 غاي هد ةمل.ءملاو 9 ه.ذاع لصحتي ام.

 لاعا ضعب نرد لصمتي دو ناس الا لويس ىلع ةلوعبمم ضرا ةءطقو

 ١٠٠٠١ لكايح هداررأ نوكوف اكتر م ىلع طسوتاا رابتعاب ةيصوصخ

 هيادتالاناكملا يف لافطالا ددع ناك 1855 ةنس فو 5 رف كنرف

 اذه نمو شتا ابياع يراملا فاكملا يف 2 م ه, نمسا ن

 ىرخالا ى :اكملا ينو ثانا ؟55307و روكذ روك ذا ردفلا

 ىحاو رثلائاكم لافطا ددعو ثانا قابلاو روكذ 1 منح 1/1

 ظ5 :؟:؛:":5 كلذ عومم 07١ ثانالا نمو؟ 0775/ روك ذْلا نم
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 ايسسسدشسس سس لبيب ظبي جي بيبي عب ا م ا تتم يا يل 1 يااا انيمح ل ا يل ل ل الل م

 وي ها

 نافتشي تانبلا نا هبيسو ةيصوصخلا يتادكلا ىف نرنم رثككا ابيف ثانالا

 ه١ 1م كييولبلا ىلاهاددع نا كو: ذخاي ةرجار هل ةندلا لمتكدي ا ةءنصبامب

 ةينا ىلع لفط لام يلاهالا ددمب يتاكللا لافطا ددع ةنراقجأ ذءكيحو

 قوداص ةريدم لك ىفو ةئألا ىف رشع ىتثانهىلواق واراشعا ةعب راو صاتا

 نءةيريدلاو ةموكحلا هعفدت و هم لك نم هز>د ١ هيف عفو نيملءأا شاعأ

 ملبمو أكنرف ٠١8١9860" 89 ةدسىف ق هد دانص ةعستلا دار أ غاب مل ةناعالا

 نأ 1877 ةنس ىف رقت دقو اكنرف 703/8٠ ةروكذللا ةنس يف غلب ت اشادملا

 دوقنب نوفاك ميلعتلايف مدارت> - ىلع لدتة ّه داب ىلع نواصل نأ ذل انيهلءملا

 !_ٍ : ناك نوتسو ةءساو ةنأو ١ رمل5 ةدس ىف اوطعأ مين '.أف فرش نشأ. ءاوق 5-7

 كما بدك :ًافاكم ١ م66و اكنرف ؟ 6 ؟ ج ٠ دوقنلا نءرف فرصو

 ب فرص 26 ١ :*٠٠١٠مام تغب سرادملاو تاكملا ةءداعباو كنرذ

 ىلع مابا اذه صيصختبو انويامرشع ةثالث ًاببرق ' غلبي ةيئادتبالا بتاكلا

 ةعبرالان ره ف كملاهتمفد اهوا ةاسنوةسوناخنر ه لها اولا صخب يلاهالا دادعت

 ا اثريدلا هثعفد أمو اكتر هارملو ءاك وه أاهركذ فا أسلا ًانوبأف ردع

 ؛الال55 ريا لها هعفد امو ه؟ هم* ت5 ىحاوذلا هفد امو ادع سر

 بناكاا فورص# أمأو |١ 5.٠٠ؤم|١ ىيلاهالا ىلد ىصصنلا نم لص أهو

 نوكيف الفط مم ؛ه لءاكترف 888486 وهف ىونسلا داثعملا ةيئادتبالا

 سيا نم ددع ناك دقو اكنرف نيرشعو ةعب را ةنسلا ىف لفطلا ىلع فرصنملا

 ١ام65 ةنس ةي كسلا نييذتنملا نعص نم ةبادكحلاو ةهارقلاب ةقرعم هل

 برت ةبسنلا هذدو هلالا يف ؟ راد 1875 ةئسم ينو هثالا يف نيعبرا



 ديك ه0 4

 مضتا دقو ابءيمج ةكلملا ىلع اذه قدصب ال نكلو !سنارف ةكلم يف وهام

 هْ عل هكاملا بفصل برأ ةراخالا مايالا هله ِق تلال ند

 سوسلااىلا اهيف ةيبرتلا رماضونملا تاهجلا م.ميف ةل.هللاب و ةباةكلاو ةةارقلاب

 غلام ةبرآلا لع فرصت ةكلملا هله نأ عمو د َيظع 5 لهجلا ةحرد

 غوسإ مل نوناقلا ذا بوسإ الا كلذ امو برغرملا مدقللا ىلع لصمتل م ةيظع

 ملل ةئابدلا سوسق ناب يرض بتاكما روضحلا ىلع لافطالا عيمج بج

 وه ام هيناكت ينلا ةرمثلا ىلع لوصحلا لجال يخف رمالا اذه ىلع اكتلا

 ينيدلا رهالا له>و سوسفلا فرصت 25 غأأب املأ نرد ١ ع هفرص راج

 أاهريغ ىف لصح أم بيرق نمز يف كلما هذ. لص ذهن ميرسي 9

 ا ا“

 ةرردح كساب لل دك يدنفا ومسح ةشرو

 ىنح ةلاف ةلا اهديزي ذخاو ةغرولا هذه ف يف دهئجا ينطولا اذه

 |مترشل يعادلا وه ةشرولا نسح سياو ةبردنكسا شرو نسحا تراص

 رو رُشتناو ديد وأ مياصتلل ةجا هةحاا ىلا ثالالاو تاروبأو || بأب رأ همأع

 4 أع تأ هاف ىلاعت هلأ أهدنا كي .تامعلا هب ودخل ةرغخلا لو قى ىت» 4 عارب

 دنع سعهتوف اخت وو أمه ص نسا ءامأل هاو ةزودأط لمعي أمل 4م لح ًادئباو

 ينطولا اذهيبكر نا لاعت هل هانؤدح ره 3 نسحلا عقوأ ىويدحلا اذ الوم

 ينثث نذف ةيكناكيملا ةربم ىلا الا مسي ال لمع وهو ةسورحما روباو تانازف



 د 07م و4

 ريما ىلع 2 * لعأ دمه 8 داليلا * «انياب هدأ أ ةلماخلا ةبوندملا ةراغحلا لع

 ىنمخو انالومو انديس تاهجوت نسح نم هب زاف ام لضافلا ينطولا اذه ينب:
 نا رثاوت دقو ةءردنكساب ةردسلا بأ, دنع ةشرولا هذهو حامغلا دا هل

 : يف نال مالو اودلقي نأ نيبنطولا ىلعف ةرايزلاب اهفرشتس ةيويدحلا ةزضحلا

 9 يل نرجالمي ام لاسراب هتشرو ناطن عاستا ىلع مهيخا ةدعاسم
 ردو ةيوأبوروا ةْشرو منعا يراسل اهناف ةيئطولا -؟اوفللا ريك

 هلم

 نم هتيركو هلاغثا حارفا يللا لغرف ينو خيش تل | رجاملا انقيدص ماقا

 هدجو قالو, نئاكلا همبب هاج نمف رخب ةممملا هلا يبتاتسو تبسلا هلي

 تاوذلا نمريثكلا «ُءالوا اعد دقو برط ءزانمو حارذا ناد و سنا ؛حاس

 كالذكو يلغرفلا تيببلا اذهباب ىلع دراو: حارف الا تلاز الن ا.عالاو ءاملءلاو

 هيبرغأا ةبريدم نايعا نم رمح وبا كب دمحا ةرضح لت نارتقا دقع مت

 نم فيفل هرضح دقو اقباس .ةناسرتلا رظان كب ىسوم موحرملا ةيرك ىلع

 برطتةيركسملا يسر ١ تناك ءادملا يفو هب ردنكسا رغت ءاهجحوو نايعا

 ليعامسا ةرضح ناكوريبشلا برطاأ نامَع يدنفا دم تذت عم روهمجلا

 فروعدي موهعأا فرصناو هلفحلا ماظنب و دوفولا ةلباتع اًءاف قرفوت كب

 يلاءاب انةيدص ل ينبف كب ليعامسا ةرضح ىلع نو:ثيو هانا, نيسورءال

 نونبلاو ءافرأب هل وعدنو اماود ىنمخ يتلا هسنا

 ديءصلاراث | ىف ديفملا لولا ١

 هعمجو هعضوأ ىدصتو ةرماعلا مراعلا راد ةءاط نم ةءامج هعج باتكوه



 تس سي يي يي مب ب ب يحل م يل

 دب ه./ ع 6

 لق اناكو ىذه للي 9 سلو فاطاع ننس 0 سأإ نال املا ندا ':اره 0

 مر فرأعملا ند | لمان نة نك كرذ تاروباو ىلع ديعصلا ىلا ايجرت

 ن؟ امالاو ىراعتتلاو ينابااوراث الا هيف انمب دو مواعلا راد نم رشع ىنثا

 ىرن انناو دئاوفلاب ارام الفاح (يانك ءاجن اهتفرعم جرفتملا مي يتلا ةيدقلا
 كب ميهاربا ةمالعلا لضافلا ذاتسالا هيانعب ىلاوتت مولهلا راد ةيلط تانسح

 ىنلوطلا ديلا هل رظانلا اذه نأف لضفانالا نيسردملا دابت+او اهرظأن ىفطصم

 ةءاةعلاو ةيعرشلا مواءلا ىف ةباطلا مدٌّقلل ب> هلو ةيعيبطلاو ةيضايرلا مواعلا

 هترااغب ةباطل ا ىنبنف ثألذ لبق هله هدهعب م حار هتددميف ةسردملا تحج دقو

 هرثا امأف كرابماغأب ىلع هن: ّطو مداخ نة ةملا لضافلا ٌةفوطع ىلع ينشو مهيد

 نلاعت هللا ءاظذح للصف دماشلا

 دقتنأا

 نائشنملا نالضافلا اهرري ةرم رهش لك ردصت ةيبدا ةيداع ةديرح

 يسم ىلع اذحا دقو ىل طا .هدْلا | ىذنفا ىنطص٠و يرهزالا ىدنفا للا

 ةيرغلاو ةيقرشلا دئاوعلا ضعبو 5 ةندح وا ةئدق ةيبادكلا داوملا ضعب دافتنا

 كارتشالاائ يلا ضوفوأو ليربا ةبذكب تاداعلاو ةباورب ياتكلا دقنلا ادئباو
 ةداخ ةرضاحلا دئارألا ىلع اهداقتنا نوكي نا مزأي انلقل ي داو -

 اهريونث هيف اع راكقالا ةمدخل الا تروظاف حاوفلاو مدقتلا ا ىنمت
 لاكحلا

 نيبيدالا ابيمحاصل عوبسالا ْق ةرهردصت ةيرابخا هيبدا ةيماع ةديرج

 05- أم لوالا ددعأأ ردص لو يدنفا سراظب و زوزع يدنا يفوت

 ك1 بوصل اع دل نإ حولا مي دبا هيجسمم 77الف "بحت سااططض#



 2 ةا/ 2

 هل ةمكللا هل ىلع أ رار ع ناعاو امدصأتم هللا مجن دناو هلأ

 «أذ

 ديآومأو يرد كادراؤلا مل دارج يىررد لضاذالا ثتارذح لع يف

 نرءاوهقاد نيذلا روفسوملاو حالفلاو داحتالاو مارهالاو لينلاو نطولاو

 فيجارانرءفدي اما مو فيك نيقداصلا در هنع اودرو نيقحلا عافد ذاعمالا

 اوهدخ اما مناف ليمجلا نسحلا ءانثلا انم ىلف هل نوداضملا هيلع !متااخي

 ةفيظو هذهو تاياغلاسادصاسواسو نم راكفالا ظفحو تايرتفملا درب ةمالا

 داشرالاو مصنل | نم اهيف امم دالبلا هلل متم دئارجلا

 0 رخو“

 ةصوصخم ٠ 'ر>ور# ىمسأ :ديرج تاماهلا ةلابز يف دجو دق نا عاش

 لمه © ىواسارفلا ١ عبطت أنا ليف ابتغل نع لادلاء و نا:بيلاو بكا نلا

 نسحو فال, اراها صخ ةفل املاعتسا ىلع ةباذ كلا هذه ةءار+ يظع ردك

 أان.صوأة امد م اهنم ةزح) لع ثاب و اهتقرب ثاغالا نيب تاو قالخالا

 ةءذ1ا يدع قرولا م هزأب نيذلا قوشنلاو ةءكلاو خراطبلاو ليهالملا ةعاب

 بتولي الو قباس هب !مقيسي مل اهبذك نا ليق دّقف اهنم ةفسل ىلع رثعن نا ىس

 رك ذب اهيذكت كرا قيدص اناجرت دقو رمد ١ لكف قال هيف

 تاَقف اءاع درلاو اهتارايم

 راشد الأهم رؤيصلا ميدل اروح هما ىوع باك لك و

 ملقم

 لحب اهانلباتف ءارتقا يتاذ فذقو يصنتش بسب طقلا ةديرج انتصخ
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 سانلا نع نيفاعااو ظيفلا نيمظاكلا تمصو ءامركلا مفصو ءابدالا

 ليصحت ليكو
 الوهتم الكو نيباحلا اتديرج ءالكو نم يريهزلا دمحا 5 !| نيمت

 قاراشم نم وحرملاف ةرادالا نم ماس هلا تم سذو ليصعملا ءالكو رغم

 لوصود كاركشالا مي هوجلساو هدايتعاميلع رم نم أدرّءو هيقرشأأ هب. ده

 لضفلا مو ةرادالا

 ءأنر ّط

 ثلانلايال الاراد كح نسح كب هدرف مودحرملا هللا ةمحر ىلا لقننا
 | الجر ناكو اًريش نيثالإ شارفلا هءزلا ءايع ءاد دمب يفثما شيجلا نم
 ًالافتحا هتزانب لفن>ا دو تاركتملا بكتري مل اتناق هنطول ًابعم اقداص
 سرا دملا ءائداو ءاقفلا تاوذلاو نايعالا نم ريثكلا ددعلا 4. ىس# ًايظع

 أند لِ ةاكس ةدسلا مأكم ف هنأع ىلصو 4.سدقت ةدأ| ةفارق ىلا

 نئس نع تبسلا موي ربظ دعب هتافو تناكومهنع ىلاعت هللا ىضر نيسحلا
 هرظمأو هثنج ميسف ىلع نا ةنكسا ردإلا موي 507 هن دج ف عضوو هس

 قيدصلا اذه لها يزعن اكو ٠ ليلا ربصلا هلها ملاو ناوضرلاو ةمحرلا

 تاقدصلا لصاوي الضاف ةكرات ةرخ الا سودرف ىف ةبغار ازدلا تقراذ
 ىلاعت هللا ابحر ةافولا دعب مطقنت مل يتلا لاعالا نم هناف ال هاعدملاو اهياع
 هننج ميسف ابيكساو ةعساو ةمحر



 دي 3| وع قوس لاو "قديس

 هي:ءلاا سان هلل قحلا

 ةينااب هيف ريس يلأو

 هدحاو هس هل قححلاو

 هدح أو ري يف توني لاو
 فوذلل مويلأ ترش يباب

 قوطلا يدوب ةةيةلا فيس

 ه.:هلإب سأن هل قحلاو

 زوا# مب ليت كسح

 زواع لوقيو كباسإو

 ىنأ قيرطب ربسأ رذحاو
 ىنالا يز ماس هاقلت

 ه4ينعلاب سان هل قحلاو

 روزا لاح

 سافخ ىمتأ حابصلا نع

 لهاج هاتذتسيب ناك نا

 لهاس كرما اه هل لوقب

 سافل ٠

نم أ ىلع زيا لضافلا ءانأ ند لعحلا اذه ل دز
 لضافا 

 لاذ هيا هذدبا لاذ اطنأط

 لصاو هلا قب رط هلو

 لاو يشم هرمع
 لطابال هكس فلاو

 لطاع لطاب هيهذم اد

 لاو ساه 1 هلا

 لداف روزلا باقر يفو

 لصاو هلل قيراط هلو

 فراءم لها هيلع لاسا

 فراءلا يز لوهجلا وه

 فراتيو كمحمف لقب

 فرا#و رشم 4.

 فتان فتاح عدج لو

 لجار لوقي هنود ىلإو

 لصاو هل قيرط هلو

 هرعت هدف عيبا هأقأت

 همضلا ف 2 روزأل

5000-5 

 ةمروح لاحلا يف وكريو



 كب هبال ا د

 ماعلا يق دعنت 8

 مام سانلا يف نوفنلا الو

 ه:ءأأب سأن هأ قحلا و

 ليسو افرشم ىتبب

 دعسم اذه لوقت سانأأو

 هينعلا, سان هل قمحلاو

 لود ىصعتب يللي

 ىلعالا ىيلاعلا انبرو
 كعباص كلسماو ميحعص شما

 كمعبات ظفحاو ليوهلا راو

 هئم هب 1 ف تناك تاق

 هنف تي رطاش لكو

 ة.ئملاب سان هلأ قحلاو

 اوعاتيا ىلا ةعاملا ىعوأ

 أوومح ريوزتلا ن ٠.ه أمأب

 ساشح دحاو اوار ناو

 همعا ريك كر اف

 لماع ىلاء ليلج نوحي

 لصاو هل قيرط هلو

 هلا فشكت ناوثمالا

 أه 0 ميمجلا لوف

 هلاوما طفح رمبلا شي

 هلاع رتكت سانلا يف

 هلابقا كيس ىح رهدلاو

 لضاف
 لصاو ل قيرط هأو

 كبح ىلع كباذ هللاو

 كبذ ىلع كذخاوي 1 5

 كبر يصرت * يس لك 2

 كبحاص بويعب مين نعوو
 كبرك فخغخي انبر اد

 لجالا يف بقاوعلا ارقب

 لداو هللا قيرط هلو
 سيلدتلاب نكلو مواع

 #4 هم .ةد-

 سيلبا نع اهوور اوها

 سيسر يد هتارم حرم



 شب والاعدب با:؟ اوباج

 فافااب اليد ارتطابو

 فاوحا هلك مالك مو

 ه.ئءأأب سأل 4 قحلاو

 هع تروم لوو لكو

 منهج يف هلالضلا اسما

 ماغي هلوق ميحصل ا ها

 هئسلأ لها مالك عبتا

 هةءءص هل م: الك ىلا

 4: هلأ نا هأ نقلاو

 عجرت نأ لفاءاب كيصوا

 مجرم توملا نيبو كنب

 لزازيو نعرشم 02

 55 هنوولعأ | ءا

 يسقأما أم هلع رخيص

 ةماعأا سأن هأ قحلاو

 رع ا اليم 4| لوةل

 53 ردك لدجلا اما
 هءئاملا يف شارديم يلو

 سيات ىنعملا اوسمأيو

 لهاجلا 44 مفي كر

 ه_ا!الض كشال هعدملاو

 4 .ااغذ مج راأو

 هلالد فلا هل هنجلا يف

 هلايخا مالك كل ناو

 لزان فالخلا ىلع

 لصاو هل _زيرط هلو

 ناجلا يز هنودطلا ىلع

 نادث تءهالو هقداي ام

 ناصح فلا الد ولو

 لضافلا هفراع اينما

 لصاو هلل قرط هأو

 7 يي ملطت هرحجب أد

 رتكا را كنا أوه

 ربخا ىردااب نوكيو
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 4 دد ال

 يلو
 مزالم ىوقتا ا ىلع نوكيو

 ه.ئلأب ىات هل نحلاو

 جوني ماو رجلا
 جوعتيو يحمي ىو ا

 4ع ىفأي |

 مزال هللا بحت

 هذرح ساذلايف سوااهىلإو

 ه-ةصولاب يارا يدا

 همألا كت هفوشا قب

 ثتفو هي. .كحدو

 هيئعلاب سان هل قملاو

 تازكلا رمل | هلم وأ

 بابحالاب ركذي ىلدأو

 ثأأ لصا لوقب ىللو

 هعدبلا لوح رودي ىلاو
 نانرا بهذلا هدصقمو

 هولا

 نافرملا كتم ه.هلمو

 بذاكا  قدصتىوا

 بداع مالك هءالك معسأ

 راعإ مزال ىس» -- و

 رحم لعفي الو عبط

 لب أولا يف هأ 8 حران ناك نا

 لاو هلل . قيرط هأو

 30 1 0 يلو

 اد ءوسأا كا قو

 اح همرأا ىلع بارغ

 لحخادلا ف لد رعب لاع

 مث ١

 لصاو هلا قيراط 4لأو

 ه:نأا ع رودي ىلا

 4تتاأا أاتاأانا انا

 هيكلا لها هارب سيت

 ه.:هل ىف سءأأ ىلءروديو

 هتلكس كيس وذولا 2

 لهاجلايد هّللا انا لوقيو

 ياء تس نم نوكيو و

 يالا فيس لباث يل



 دك هر وع

 قاف نون اة 3 ت3 , هللاب

 ناو 54 هأوفب قرد

 ىعدت ةعدبلا نم ردح أو
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 ك سفن سناع نك حرأو

 ينو ..أد أههحس كي رشو

 ىثود.ءت أم ىف» يلو

 فاز رالأ شه ليا ىعوو

 الخلا ع كالو كرئاو

 ه.ضءأاإ سألت هل نحلاو

 هماللس ل5 توكسأ ف

 همام هراك مالكلا اا

 ه4لكلا معط قذو مها

 4. ىلع بودا نكو

 هنكساايف 1: 00 انو

 هدكأ نب 0 5 مزال

 هيضءلاب سأن هل قمحلاو

 4؟«دكبحاص مام ظفحاو

 يلا > ىوقتلا ند ه3

 !ذ1 | ءيإ ٠
 ياخ لما -لملر“ل

 ىلاَغ خ كر لو ماودلا 0

 لاقل أ ظعو - فذو

 فاق ثور ه هأو لدا

 هادف 8 هت ىو

 هل ضف نه قزر# لكلاو
 لداع ع ه:|اعح

 لداو هلل قيرط هلو
 هحأر أف ماودلا ىل ع

 هحابت ري اميرو

 هى 59 21 م ىلا املأ م اظءيع 5:

 هحاصقب كاءالكا نىك

 لف هن أيت صعإ <

 لداو هلل  ز:رط هأو

 ' منعا ىح نأو 4غ

 يزال بدال اناهدتتوا سجد نبرز اربع وراسل تا ىلا بجسر يبجي سا



 يك هبا ؟ و

 الا نهأت 1239و

 رك اح ىف مون ل اج

 كود موب مآ ١ كه

 كاودسإ هنأ هلبص؛مو

 4ءلا سأ هْ نحْلاو

 خل ناك اهاذنلا يدا

 ناو هوادعلا و

 هةصرو كءمفوشي نيل

 هصغع كلاما اهدعبو

 ىثشالب الو ودعا 5-5

 ىثاملا كلوصب دعا

 كأأو 0 5 لد م ىو

 هصاذش ها 0 ه..اعريصأ

 هربظ ىل هلأ .>حف ا

 ىكأ لعس كل كناري |

 كدبعىتب ناءزااىد

 ه.ئعلاب سأ هيأ قخاو

 5-2 .* + 5 ا

 هرقل ه.حاوأ ردح ياو

 هن» لرارفثلا ناطتو

 هنمأ ليدل .كلع واو

 ةيوص كي لزنتو كيل

 هنهذ يف ىراقعلا ىلا

 لباقثي تيح كلظعيو
 لصاو هل  قيرط هأو

 هلت يف نداك رشناو

 هحاص كنا مالكل |! نم

 كدب

 هيح اوج كفدصتيو

 هبح كأ ربظيو

 هباد يره ةنابكلا ىلا
 لعاش4و هلدأق شتو

 لما 0 قير هأو

 6-2-5 كاباد لسدالاو

 كا 8 هلت 4 .هاد

 فونت هشوو لذ

 2ظ050 كت'مع بارت

 لحار كدض كانه فوشنو

 لصاو 0  فيرط هأو

 سا ركحتي ايف دباآل



 دي +

 هرضه يأ ىو: ىلو

 هايملاب شه ام قزرلاو
 هلو مج شيئا“ قحلاو

 هو رشم 878 قىدصلاو

 هءونصم هعدب بذكلاو

 هيئءل١ سان هل قحلاو

 نلقي ام ربصي رمحلا

 قذخمي ناك ام» بلقلاو

 هيدلا ىف ناسنا لك اه

 هما شاره أم سانلاو

 درفم دحاو فوت نكي

 دمنا ىيلاع مأقم هلو

 هشعلاب سان هل قحلاو

 سابعلا مدق ىلع يشسا

 فراديااموي هلو كلم

 نادبد هل هلك زعلاو

 ادعالا ديوك ىلع هلو

 ىدبت هلل نيثاين امأي

 ه..:ءلاب سا هل قحلاو

 فراعلا هوي يدو

 اا ا ا ساجر لونج سوواان ا: سس سدس سس دس

 سدأي اموت ضد دب ل

 سئراي كمزعب الو

 سمح دم يل دوزأو

 ساو20 اهرولو ريس

 لياا سصنعتلا اهم ذواب

 لصاو هللا قيرط هلو
 هريح كشر ام لدنلاو

 هريغ شول ام لعزأأ نم

 هريط لك اي ىرولا نيب

 هريس فرعت عابتتلا نهو
 هريض ىثخت مانالا لك

 لئأع ا لود سانلاو

 لصاو هلا  قيرط هلو

 هدومحت ةهسيئاويع ىلا

 هدورغم تايار رصنلا

 هذوه سم عدا اوط هلو

 هدربشم تالا معنا ف

 ل'ا> ريغ نء كوالا ن.
 لصاو هلا  قيرط هلو

 هدأ هداس ابتامغ



 هدأ , أهف و3 ٠ م»أو فيأعثو هذ : تص ىلع

 هدأمأأ راع 2 "1 فااذو مطقت ىوأ

 ه2 اللا ع هلي 5 فياطأب د اأو

 هدادبو هداد_ح ساب سفن اع ىلأف 1 نسحأ

 ليات شم نركلو مالك فيش انا ايوبا تايدو

 لاو هل 0 رص وأو ه.:هءأب سأن 4 نقلا

 سس يبس يد جنح عسسل

 4. لد

 هنأت ند اياك نيباةسلا ةراح ةمردم راخأ كب يبدو لضافلا انارها

 تنام ةفيعص ةئام ىلع لهْتا بانك وهو فرصلا نف يف فراظلا ة اره هام
 هب هفلم هةر دح ىنتعأ دقو هءارعم تملك م ةيوغلو ةيفرصو ةيوح دئاوف

 ةمالا ةمدخلا هذهلخأ هللا هتفو دئاوذلا ةريغكلا هتافلوم ميم ىنتعا ا

 ١5 ىلع لءةشي ًاباتك القث كب هراثب ىمملالا انتيدص انادها كلذكو
 بدالا لد دأو «القألا بأب رأ نم ا معو +لأ 0 راب تاع فو وص

 ةدلإ رج سسؤم القل كب مياس هياع فو 1 هقيخش ا, نوئري ارأنو الظن

 ديقفلا خيرآ أونود نيذلا لضافالا 2 ََ انشد لص نع ةباءضاأمف مارهالا

 06 َ از 86: حلا اد ينو هرأت أ هنأ دادعت



 ىلوألا ةدسلا نم نوعب رز الأو ىداحأ +ز ا

 ١ 8 ةنس سنشن ”*و ٠ ١ ”١ ةنس ٌةدعقلاىذ؟١ ”اثالثلا موي جرم تيب جتوا نب يتساقط" .فاتسج جدع تيرا وب هرج سرج مسعر . ب.” هن 1117:0137 وجاحل و منو نو وج اهات ز -دالتطقاك. دلل نوع 31137211737 ب زج يس 7771ج عج

 00 5 مل

 همزدمه تدمع هرووث

 مودل وتينودلاو ريقلاةباربا د نم لجزلا نا ملا لها ىلع ىنخيال

 ضعب هءاكحاب رخغفا و ءارعشلا ن رك رظادت دئو مسوملاو ناذو ناكو

 يناءلا ىلع البخل« ناك اذارعشلاضرق نم سعصا هةءانص تدءىتح ءابدالا

 7 هال ءارعشلا دمام نم هيفنئفتاف ةفياطل ىا ونيف كوب سم ةيبرغلا

 1 ءايلا مدل ىصا هه ةيلأ 8 مايالا يف هام ٠ ىش ملف اخن لواحا 001 لقو

 :١١5 ةنس هنع ىلات هلباوشر يودبلا 2 ى ديس دلو خيا ل قفا

 ديم د.سلاو ةوال> ناضءر يشأاو رع لاوبا ىلع ديسلا يب وثم نأ)و ةير# مش

 ىلع جرفتت غا غابصلا ةوهق ىلع: اك ىف ريرتمإلا جرفلاوبا دمحا غيل و مساق

 انا راخا تغاتما اييلع اداقنال اهدحا نط اخرا لكان فو بيدا

 لاذ "يلا ,مرود ةاج نا ىلا | دحاوف ا داو انناحدو اذخاف مالكلاب اناصخو

 ىيطاذامدحا

 با الادمان اوبل تسل تا نا انااا عسا ا ا م تار اا ها اسس هلال ا.” تاون جتا لاس اهل هاوس هوز ا جف سلاسل فار ينج 717 ز نزرطس ازعل راه يس ::لاانج ب يزعج هضعج اهيا هزار جاوا اه تا نجس بنا زج جارنا ماسلا. هات حتا تحطم نعاس هيوانإ تاو هساؤورلاح رستم دز" بسام جهات اتا تلال... 7 هنم اطلس نا طجرابس ا. برز اا ا يفت 0-لا تبا ياسا سرسور داو اساس تالا” تا سار سس سزدلا  ج



 د و

 يدنفااي لامأ انسكاآلا»و 2يددج اي كغرقب منا
 ناميج لوطنءربش يل شب يدنع كتاي>و 1١ ال

 هعم حزأل لويس ىلع تأقف

 يشيشمام يل لول ثناو 2 ىثيدم |

 نادوأ كا صل موفأ يسيح لع علطي

 اماف (ىظوفمم غرف ٠ دنع ايا ىتح ةءامون : مالكلا لدا : انذخا م

 ديسلا هريخا اعيمج هدنع نالزاز اكوا اذاب نيهاش مو>ر راو و را

 3 اماب نيهاش ىدتسا ا:عحا اهف نييدالا عم ينم ناك اة رصحلا وبا يلع

 ينوبلغ نا م. هدعوو هدنع ةيبدالا ررءارضمتسا نأ هئم باطو ةبد الا

 يضر ا نرش مام دحاو لك برب مب نأو شرق فلا مرعب

 هداشناو لجزلا لمعب نيريوشلا ليعاسا جا او دواد نيس ارضعساو كلذب

 ىلع نيرد.:ةملا ةظفلا ربشا نم ةئس ايعم رضتحاو ضرغ يا ىف الاثر

 نإإو هن ين-جاو اطنطب ا ًاسامم كلذل اشاءلا دقعو اشيا لاترالا

 ادا م انع مف دة ركاسعلاو ًافو ١١ سانلا فقو دقو ربظم اشاب رفعج مودرملا

 لاةف ويمحلا
 يدا#ملا ىلع ةالصلا مت هليارج يىالك لوا

 يدايساو انريمآأ مادك هللادبع اي ديرت اذ ام

 تاقف

 رانخملا ىلع ةالصلا دعب 2يىبر دما ديرا انا

 راعشالا نسح كعمسا يبدا يف عمطت تنك ناو



 دب هى.

 لاةف

 هدكعدلا باب اب لخدأو روبشملا بدالا نم انعد

 هكربلاو ريخلا منغلو - رورسإ اندايسأ ىلع لخدل

 كف الو مدنلا نرف 0 فوشو رجلا يف كتحا ايه

 كنقد ةاي>وبدانس>ا فرمتم أ معمم تفولد

 د5 ىلع ةرضحلا يف حدم تاه لافذ

 هياسعلا ةهقيفشلا وبا ناصنم اب كالباع لمعت

 هيليملا رومالا يدو 2 نانرلا لولا بحاص اي

 فعساو ىل لإ ناأولا يد نم ذيرئاذأ»

 نسحاأ فسرأ ىدص# ناار مح نم 7

 هيااودلا لاصولا ىقس, ريخلاوباي مسأ تنكناو
 تأفف

 نايعالاو ارامالا هيذ  دومحم ىلاءلا ساما

 ناءحا ةلحهيلعت علا 2 دوبشم مو د مويلاو

 رهزاوظح  دوجومهيف اها, نيهاش

 ربظمرفعج  دوعسملا اذه ريدملا اما

 نافرعلا بابرا نيت نم دودع٠ سانلا يف هناف

 رود

 .ةراطاسساجم هلا" 2هيابع نس> هيلع سام



 هللا

 هامل لها نيرغاحلاو

 هباغلا برش ىقب كرتا

 هبابرب ينغت ناك ناو

 4 امسلئممالكل أنسح

 أ دنا, كنم دصقلا

 انعرغتثوادت نا الا

 انعرقل لود تنك ناو

 الكت َْق بسس أءوأ

 انم.ظعل كر دوأن سدا

 تأَقف
 و9

 ونو' ه بأ راغص اهنا

 واودك ىقلت مم عبتا

 ونونحو كوياقع اما

 ونوجيضراعي ناك ناو

 ونوجتو يف فنال
 لاو دواد ؤيشلا ماةنزولا اذهنهريثك ينهئيب و ينيب مالكلارادنا دعب و

 مالك 'لوقا يىدصو ثامضل يَ

 دي وع

 دس قط سس يوم. ع نحس م امس ه5 مة سم ا تعط حط ع

 ناسنالا لو اودقنيو

 معسدشناو

 عمجم براطن
 ناددعلا رع ىلع رطَم

 هل هله لجز لمع

 هليةانلا كفدحاىدصق

 ع لسا

 انمرذحاو

 1210 ١ مف كلشي

 عدجم شت:ملجزلا ينو
 عدبالا ىنعملا نم كك

 هسنن لك اب

 هدكع بلطي

 عدرب ل ظ همم لكل

 لخدا ١
 ري يع هسا باب بجيب بيب يبستعب دب سدي يبان رين ب ببسوب بجوب جبع بورابسوسامبااجسلايسنابلا +٠ زابا لاا رجا ا 77و وز اؤزإإب بسن »دوب بزسسم ديب

 00 فاخ ن <٠ ف رحم #0 ل أ ا:

 ماظن |: ١ تاو ل 0

 وعم بلو 2



 57 أود ميثألا شخ اأو

 عيضوب بطصت ال

 3 رك تيب لزناو

 روح ةويصل ىلد

 2 أامصأي

 همارغ ىف بص لك

  يوربذسع نون
7 

 لال رع رحب أ

 م اًزيع ناكو ناك نع ضرعاف

 همآارو لب

 دك هر رارهب و4

 ناقنالا لظخأا ف

 تاكد

 رورسأ ألك هيطنم

 ناةرءأل كوع

 رو.طا|ىعوانمناكوا

 نايعالا ىلع وأع

 رورشلل عاد مارال

 نأؤ أم ءدهعغ ىف

 ىلو افلا جرس نع كالزأب

 ناودذالا اضر باطاو

 روبعا يفيض تنكنا

 نارا ه ىدوا

 روسجل ا رهدلا برح دق

 نا. ذنش الوا

 ر و تننأز تراذ نا

 نايسنلا فرعي ال

 د سرسور ل جمل ري يريح ويوم يول سرس نير دوس تيس دي سسوس

 هجم يم اا انياب سايز سانا يتسن اهات 7: هاا هلا "تادسل الن "سئلت فيولا" دج بحبس .ةهتتتالل'لجابشاب جافا وزن”: .كافففففتاط نناززازز ةنعنوب ب تجنا +: .نيجينس جدلا: اتا هالات 7 تف نجمنا بج يات قاتلا لنج "؟ا ساس قاطع "انتاج دارا ااجاإجإ انزال نجت تالا شلت طاطا اجببا الإبر نزال ايبا

 ريح ةميمن لقعاو

 حوذص لاكف مفداو

 رح ةدوم ظفداو

 افيرذ 'يخأ بد أو

 ريتف لاوس ممساو

 اذ» بهمن ناك نا

 .ىذ ركف ركفلاو

 5 ىلع 51-5 رد ه تادلاثو هن

 اد>و قاتشمل تمض
 ادبسليالا ىف ىكتشا ا

 ادي بي هدأ ىف ّ د

 ا دوال وورود يتوب كو ودم تاي سابس جيس ب لس يجامل ليوا يسيرا ادب زيبا سب نب ايا اح شيتوس سي رولا بيوس لج تساطسماو داجتابأ ةيورخ رةسايسسييلا سارا نجج كدي 7 صاع زا دوج اج يابابا يسبب + ند نإ ل زا تائتازج دس نسييزا دو شيز أ .يسديزسط جنا نتاج اج بينج جعار حاد 00 هجرس باج © 4 م

 م يسال جا راو جر ب رات ربح سعب ربت سب نأ سيقس سيزر نسيج اةزيسنج
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 هلا_ عادا يع فأأو هنأ ا ا

 ظ ىذلاف ىئانص نسحا ِ ود ١ لاك يا
 - ,. هممت مالغأاو 4 07 هلنا_> ا :

 : «ءرأأ لوق لد ومش ريغ 2 ىنفي *هلأ ل : لك رااملا دووم نا 0

 7 لاق. 1

 9 ب لوقلا برشأو ل نمل ”
 5-3 ( ِ يسأتلاو 5 لاق 1

 تت سس وردأو دير لفن ال رحافم وخغأا ف َْ ١ ( 38 ١

 5 59 هيد .يجلاو سافملا 0 ىفارخلاو 8

 - رباك الا . يما ل نلقملا يا ءأَمَأ 0 ١

 / شاملا كحاذ يمالك ف لخد ألام 4 0
 رزسم  وموقنإب كح ضم لك راح ري_ودلا ى ىبم# 0

 0 لذ ظ

 و بوم لااع ” ( 8 ١-لا

 0 | | ٠
 يي ارت بم ا بس دح د سوأف ىد , تراوألاب تملا لا يسن أ موي يلاب اال تاسيبلاو ينال 1 : ١



 دب هه, 3 ١

 را اند مج يسك نأ سك

 تأَةف

 ركحفو مهن دوداب قرافيسيكلايفاءلك

 ركبو باطاق مواعلا يف زاك دهملاو راخخلاو
 رك دو سانلا نيب سماق ,ملاعقح 3 مكاو

 رك اش عودوا ىرت لب «كل»ب سانلالك يك

 ًالزغ تاه لاف ةءاس فصن وحن نزولا اذه ين مالكلا ةلدابم دعبو
 دق ىلع

 طرغلا كيس وحرطم كرام دودم

 ريمحلا ىف مطرإبي .نرشحا طرحلاينوطب راكرادل كل يحبناك ناو

 كي رفسلا تقو طيلا م كءيوناف رسككم ناك ناو

 هدَملا ع يشم اه .نرسحا  ماعوا ىقاي كراس

 تاقف

 ريمالا يناس بم يس

 راسا

 ريضلا ىهازاا كنسح كي ناو داّوفلاو كتفرع موي نم
 ريدفاذك هيلع كيسرمت كابر نويملا ممد نم دلاو
 ريرسلا»و ساركلا بفروب < ناربس فقدالاب يلي تيب
 ربمي نم عطتس نرم ه1 ا ىجالا يف يدرو لكو

 رود

 دودخلا بيش ْق بعمل يبل

 دودصلا باب كاروا نم هللا
 مج اشحالا ين دجولاو
 ميدعلا كانضم لتقل

 أ ستان انااا #٠
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 ميحرأا بلقلا هقرو دوعولاب ىئتدمأب افولا نبا

 رذعب منرأأ قدمي ول ءاوا اجلا ران يرم هاوا

 رود

 نيرطلا ىف انيقتلا ل مادخ دوءسلادع-يلزاكدق

 .نيدص ايانارو تناو. مادق حورا بحاجلاب تلقو

  قيثرلا دقلا لداعو ماوفلا ماوّدلل رظنا ترصف

 رظني مولا مجري وأ هاحورأو خورلا تكام ىتح
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 دانا كنم حرج ينج لاخلا ام يفشاع مادلا لاق

 داقرلا ىصخ ادغ ىتح لالا ءاب- كاتم نم

 داثرلا باوبا لكح نع لاءيباصتلايفنمومراتلق
 ربكالا كسلا تاه  هافصول'صولا ينم»رت نال 5

 جاحلا تدصتف فنوف نزولا اذه نم نوجلاب يلب نا هنم تبلط م

 ابيت اب نيهاش موحرملا لاقف اوةقوف ةتسلا نم تبلطف فقوف ليعمجا
 دن ىلع ميدب ىنء؟الزغ تاد خيشلا لان مت ةدحاو كل
 هرانب ىنيذع دجولا»و نارملا لثم ماوثب ىنقشر فردا

 ' تاقف تاه لاقف ام:ج نم ىرخا نواوةلو ةلوءح لوقا هل تلق '

 هاها ريغ ولاه قشعلف  قاتشما اولاس قاع اي ابابصلا لعهأ

 قيضملا اذه يف يعم لوخدلا مهنم دحاو عطتسإ ملو عيبجلا فقوف
 ”مستا

 ة.:الاراودالا رخا ىلا تدشمو تلقف

 فيزا هيت يح سيرسل رباب جبر نوح + ىلا 7 بب 710الا دانب . رفا اان 0+ نجيب فيساض 17 اانا اناا اجانب انااا هنا بانج تاجا نتا 0 5

7 : 0 



 ينازحا كيلا وكشا
 هلع َُّق هرظني فيهقأ

. 

 يروم تازن يعمدأو

 ٍنويع تفالا وا تلاق
 هكر ىف ىلا تمدأم

 1 و ميددخ انا

 حاورالا قاير# .ىذفلا

 فالاجالا ىشعا افرعيأم

 بفرشل وام كار لئاع

 بر يىلذعل لامو

 هذ ةعصق مارخلا ْظ

 با|الا ناس هار اأ

 ىنبتم يدحو ترمو

 يوكن رانلاو موهنلا را

 ناعذلل ضار ثسعا لو

 ريسك ىاقلاوصالخل فيك

 - رغن ف 00 تاو

 ىلع ىد>و ثمزغ

 ريسأ
 بوأااعملا | وذ

 1 رولا 3

 اأشحالا |

 كةسوادا ١

 قا

 ل

 هأسأ : ىنداص تفقيشأ ٠ نك

 هل دبش ى هادم تجو

 : صقروب يدا وف تأ
 هلغشد فرعد حالم كيم

 هلصأ نه ىفةعل لام 6

 هلضف ركتي ام قش
 هل: ىل باط 6 نو

 هأ مد رك كودخلل "ف

 هلع 3 د هن لف
 هلعت ن قشعلل

 تا

 هلعن يف ضعضعي حارو
 ا
4 

 ٠



 مترمح تبك فوللاو
 يردص يف عبدو م

 يد>و ىجور ىأر |

 كالام نيكه اب لوقت

 50 ىديس اي تادف

 هرذخأا ىبلق بيبح تاذذخا

 اهو
 د ف ىلو 7

 75 ١ تاوره و و

 هيمحرأل وبأق ىنركحص ح

 نايس اي ىنافلا تد.>ا تثق

 ٍةسافلا ريغ

 هلبطب اناباق ىلقااو

 هلوح نب راوصلا لثم
 هاير عم هلا ثعب

 هاد ىدنع نركب ى 5

 هلك هءسج سسبللا قرح

 ىنازاغي اجو

 هلو 0 داحو

 ْخ
 4 ىلا

 4 قرا ؟ نم عمدلاو

 لَ ولا حلاو داش

 هلضش كر زاهي نا

 هأقن نسي الرسلاو

 لوطي ام دانملا لحال اندع 5 نورضاحلاو اًشايلا قفص انه ىلاو

 هاكو سي راركة سم س اهلا اذه لجز نم بتك ناضمر خيْشلا نافو كك

 ين هنم عضو ١ انريخع ل ظوفحم تاعاد ثالث م راغأت :أ هده تر 5-5 أ دتو «ى

 .لزأ لق هنأف 0 ل 56 ساو 0 ازكم هو لل نكت لجرُ 5

 نوهلعي مطقملا باضا نا وأو ىب.دملا ىرضملا اذه ىف لاوق هعم لخدب

 علو هنأف مد هنأ 7 بديلا نم هوأبد أم مادا اذه هة.4>

 رح ا د22يف الع يناس ةروصنم ا 1 دس امارذكأاو حدم ا بورص نسحأ

 ساو يف ديلا رعشلا ةهادب نم أم | كيا“ لب هزه نع لق هيل نا

 :تدع ةدمحم ةلاحلا هذه نوكل الا ناييلا اذهل اناعد اهو ءارعشلاب صاق



 د هه, هو

 4 مح رماطعأو ةدإلا برص نع اداب نيعأش موحرألا لدع دعأو , 4 7

 وسبب مسج يمس سسوس سم

 ىف دعي ساد كيدانو ىصعي ال ددع ساهلا اذه دبش دقو تابنج

 نواف يف ا:كلكتو لحزأا نازوا هيف انيلق دتو ريكلا دار يف عراشلا

 يداعأ!لجزإا باب ينا اخد اذا انكو لوقل'ىف بابسالا مم ةيناغثلا رعشلا

 ف م تأ 1 ننأف كاد عمو 3 رع ةعر ىنأ ”ادأآلا م يلع ر

 هة.>| م غارق دل, تكس و وأ هير ماب وا عحت نه نآ.طوردلا 0

 رتاوتلا كح غأ ىتح هيف ليث انو سا | اذه سادأا لئانت تو ابواغم دع

 ضاراعا انع عقد ةييدبأاو ةيبدالا هلامحأ نم اريثك ءارشأأ ضعب لخذحو

 ا ا يام ب

 يردملا يقذ يدلافأ دمحأر ودك لأ ةوع 4 فأ| اد عب

 ة.ءاحلا تاوتما ىزحا دادسا لهو ىه هنأ وه هأعذ بج و

 جر ىازلا ل اذ | صا 7 درع أقو 3 592 ىروي بي.طلا لل 0 لسري

 ىروث دادسأا لاح 00 و جرثلا د ادسنا لاح يف الثم زاربلاك اند

 يجارو: للا ويديدصلا دمرلاك 00 1 اصءلفطلا د اوندقو ” رولا

 فرغ. 5 ىدي د صأ المر أأأمأ ٠ قرتغأاو ناطر سلاو نردلاو يرهز |او ىروكيالاو

 ل وأ 4 4د ىلا للص هداف ند ذأر أ ل اهخانا ََْك اذحالا را رمح لوصح

 0 (ضردلل د ١ نئاذ 15 ) باورح ا مف ددحوأ ةءاغعأأ ةراظنااب

 4 ةمارد ه١ بتاصت ضارعالا هذه هدذهترخ | ىو 5 أ١تثاذ فأ ّس 1 وايفاعسا

 كرادتي ١ نار اصلا دق ر مال أى 3 6 ْى حرق قد :لصمميو 3 حراننو --- -

 ايدك 5

 * | دارو ببسي ببن وسل يس ست سس ويب اا اما ااا اا اللا ا ث62---



 ص

 نيت ع

 5 داس ناوي: عج م د يبس نجد روب يبو سسببس بم سبيلا نيس ةهعيع نسيج همم - "سورس <“

 هد, ع

 حارصلا يل مراح لاتطالل ديد سخان 1 لص# ضوملا اذه ىفو ةحلاعأ

 رودو مرجحلا رود هو ةثالثلا هراودا عطقي دمرلا اذه نا دهاشملاو ئادلا

 رخآلا نع اهدحا زيت نكمي ال ثي# ةعرس لكب ططمنالا رودو اقئرالا

 ليسغل'لامعتساب كلذ زوكيو موت اءيةردايملا لافطالا ءالؤد لعا ىلعب
 نرطا, سيو نوجللا ةراصع نم ليلت هيلا فاشملا وا عترملا ءاملاب روكتملا

 بيبط ىلا 6-0 0 نوجألا ةراصعل فيفخ لوا نافجالا

 رركشلا ليسفلاو ل ةضذلا تارتن لواحت ساهل لءفي رهام

 د.هرأا اذه بابسأو بج - ياس الملا 2 كيرلا لعل مع
 هس

 تاناممتا ,ءأ نا نئالا لافط “لأ نيس دما هزأ لاي 0 0-5 هن الإ ىلا 2

 تابدأ نم 5 لاقط ف ضيا اذنه دمروش كتف كاذ عمو يعوأ نالامسإ

 نيئانمعا دع نكأو تالباتلا يديا ةا-وىلا سسنو ضرأا اذه نمتايلاخ

 ن٠ هلك اشامو لْوكلا ىلإ سسنف لافطالا هبباصت لزت ل نويدبا فيظنت

 ريغاضيا اذهو لثطلا فظنتل دالبلا ضع يلاها ارامعت-ا يلا ةويخملا داوملا

 يف ُهبور م دجو يىت»ءو ىودعأأ نه يف ْ ١ ضره هنأ لوقي روههلاو لو.قم

 لافطالا اهب بج دعم هناثييحو اهرك ذقباسلا ضارعالا ثدحا نيعلا

 ةةالغذلا / ينشعيو أ: 5 ٠ نيمدتالا ند مريغدعبب كالددو هب باصملا نوب

 هاجر لودي هناذ باصملا لفطلا نبع ىلا هلوصو نم بابذلا منيو ادب

 "و ١ صا نبع ىلا هلصوي و يدعملا لصالا ىلع يوم ىذتلا

 57 1 هنأ ى عوذلا نال بلا نم ىتالايا يجارونيابأا دمرأ |.ا

 نأأ ضارعاك 0 ارعاو ىعو' نالمس ةباصم ؛ءآ تناك اذا هتدالو ل 5

 ل + ا ل ا ايا اوي نا يحاججاج يا يؤم واخ بيبا هاج دحمان داعب نو تاز ابا دجاج بان بسبب ازد بييضورازر عل كالا جاحتإج بجبل سري... ست سيدو ياس 1: تف طنسس اح
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 هدنراك ا لهرلا اهو ني را ىش ايس 5 0 3 يديدملا
 اى

 هد 7 ركب 19د اك وطال دق ديأ وحامي باديعطا ا كويس امل بال يقم ىو حذو 3 وص لس بيساسلا

 " ا

 3 لع

 د 5

 نيمأ هفالتاو لوالا نم ةعويم لق' هزارثا داومو ىديدصلا دمرا نأ 1

 ١ أ * و 00
 لمرأ اناس هنحلاك تطأ عمو يدي دصلا نمر نقلنا نفر 3950

 هئدالو لاح لفطلا بيعي هنا ضيبالا ناليسلا نم 1
 ى دن قليلا ضارع ١ نم فخاذضاب أ ُء نو نالعشا 4 أصم 5 6

 ةدحاو ةملا أهملاو يجرد

 باصيو 0ع دور عشا وأ ما اب ةدالو ١ دعب هب باصر

 وه هربا ناك اذاو ةضيبلا نكت لاح وب ةباصم مالا تناك ذا ؛ نر لا

 يأ نينملا اهنم ىلنش ىتلا "با يملا ميقلل لاح نينهلل يف اف بابل

 ءاا ضعبب ةدالولا ليف يرهزا ب مالا ب باصت دقو هسفن "ينم يف نوكي هنا

 ةةراو ةحرقلاب كلي نينجلا لوزن دنمف لئطلا قازم يف ةدرتلا اهدنع رباظتو
 ةاصأ نقد دقو د بام: ه ملا 2 يرهز سورا لخدي هدا ح

 5 مس 3
 ةباعأ هيلا ذأ كاألذو نينا 4 يباأصب الو ير هز اهدحا 5 5 نيوبالا

 هل

 ثا د هه ؛.أع ربظت هب 1 ال نينا دأو اذا و ا( دح هج ل5 نيدلاولا

 دا كرتئو رمد 1 6 ا فان نيمدثلا صمخا ىف إصظ05 ة-طاقن

 نأ دقو اب نوصي لقو اي رعتم

 مغلا يف هاء |ذم ولعل 0 طوخللا ت ٠ لفطال ملأ هنم لص جر لآ

 اممشت تدمث لساتلا»

 داحلا ىف كه تأ رش ل اص لف 5 ا هريصو لفطلا و ردسع#

 لفعا ىلا ىلمت > هريس “نا أردف لكأت دو ل ا طاخلا أ ةمشغالا وا

 ان ااا اال ار ابا 1[ 2[ 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]1 1 ] ] 1 1 1 1 1 1 1 ا ممم مم ل ل 2 2اللاا0600 م ل 1 م 222 2 ااا: ا ه2 2ب2ببل02لالا زر 22:ت42.:52 تل ا ا ا 2 2 2227 ل 2 2 22ب7575ب57956؟©6؟6ت55 6 0 122210101 2222007071 ١ ارا 10 ل 0 تأ ا ا طم ا فتان 02 عسا 70-111 تالا تاس فما ال "تيتا ات حتت ان تاور 93ج وزود تاتا دنقلا
 717 ا اح راسا م 1111 ا برنابا جيجل 11/010701 جشم يسلط لج كاتبا لاتاخب_ب/يق لقتسسب جا 1 0“ 1اس انجل: انانلنجإ 07717171 فخ تاج ين جباافتاؤط جبت هاااانانطجب تنازل مشا اا 117: بذبإ 01 جيلا لاني "0117 ةوجحدخ 117ه نافيا وجمالا“ "01 تيسر بوس مج هبال ,ااسبلا .اداقوتاعتاج طا: مازن كاز نسج زازا وسل كج نسا بانل نبض هدا "جامل: 7سم تاع عا وجا وزعي 01 اب ا ةتسبأج 0ك فطلا ف او بنس هات بدوا: ٠ 1فججخت باس قب جب سباح ؟تجساؤؤساا حج 1797 17978: دست 81بلاا بابل لذا !ازتاملااج اطوصخ اعلا تالا جملا هدا ج0 ا واس و بطلا داع 1 1 اجا را ا ا ل وا بج ال نب ١ ا يسال ورب ا بج تب ورا بع دعب "حطت تو هوست ل17 735 زب تما زر جوته جو زر وم جورج حب مو ص وساتو بحرب ووصسو حا مدح رسسسامس دوس سو يسرع جبال ساويرس دوا ١ يروا دايس كيوتو ومد دبلوم لوا هدم وسالت يووم يستجب ترو جت ورب اوم روسو سلات هتان” هووماسمل ببجن موس لو وو سال بستر جيووصوا_ دووم رمح رججوس روح حج ويووسوا موإ جوس رع يموسولا ١ ١ رووا ١ لدول تو ويجوحوصي بج هسوسممجا سب سوم م +

 ١ | دهيم دسم دعاس هيي سم مووسسم ١ نعال دع لع دقوو رمابل وو سيمسس ميسسو | ةوييجسإ سوو يس يمول يي حسي ليسمع بس ظ ظ | د دج » هيج يو م وشل ههاشب د ا دووم تي بح واي ب يبت ا للام ديزل نورا هي: 17 هيت: جا ررف مو 1 زرس+ قيال جمعا دولا داس رز 77 بجو خيم 7 تس



 د

 هنم دخت نأب يقبزأ مهرأأب مسخ كلدب يقارولا يرهزأ | حاميو

 ف كلا مولا نرادعا 59 ًءارتا عدل لزشأا ضي كالدب 1 ة وحق | رذف ةءامذ

 32 اذكهو م ند عد كل ثااثلا مويا فو لغم نمسا ١ ززععأا كاذب

 لغوأ قايلملا والا ىف ا ةيقبزلا تاكرملا نطايلا نم هل ىلع

 ماشا مزأيو اي.سأت 8 بم دل خورلا ىلع 8 علو 0 أ م زو ادودب

 يدل لا ريضعتلا لوس ةذاأد ١: نال ا 8 نا رهز نأ مب نم ىتالا 1

 ند نعت ا و أ حرال كي دلال ت 1 تكا 9 ىخأ ماسوا ا أيدل نأ

 لسع م 2 ضو رحم ف و عت سأ | يبت هدايا ل بس , بتالس لذا

 تاداعاا رخا نك ١ أ 4ك ب يه لعب هيلا نانرعح 0 ند وب 1 نم ىقالا لفطلا

 يدإألا سفنتلا م ءانجتدلإ ١ ىلد هيل 5 ليسا اع هنأ ىنذيال د

 هيوم ءأإ هدم 8 - تيس دأسف ثروتك هدلا 5 ا 00 ضحك راف

 هلمل أكو ا ا يرهز ا!ضأر عا رووا 4 0 00

 آضيا ةردللا ض أ هاا 2 لفطلا ب باص إل ماسوالا

 محلا 5 / 8 ام

 ىلعو ىلءيقش 20 هلل هر بقرس أ ىلد ءالأ أاو وال مأ او ىلاهت أب هبا لو 15
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 ٠

 دك هدب او

 ٠ دنلا هللا دبع ٠ مركلا هالوع ىلا ءابعلا رتذا باتك اذبف هبعصو هلا
 ملغأ هني ٠ يردخ بالا ينواا ىن ثلا ١ يرعشالا ي يخل يس ردالا

 لك. 0 ف خا ثثتءبا ا (انالا ةدر اذا ٠ ان فلا )

 رعشأا رك نمار مر رذغ فورخلا 4 ىلع 4 58 انا أ هبا, فرب ثبب

 ةدحاو ةد.عق ظفحي هنأ حراطملا ىرو لاملاو ةءاساا نم كلذ ىنال

 الاس ةحراطملا يف اطرخد منأو كو فاكبلا 1 ةيايقالك قرا از هزالا و

 لزه وا لزغ و' حدب هضعب يف يف 57 لاف لابالا كالسم ظنا

 لامتمالا ةليافلا ةرشملا فور لأ نم فرح لك اليزم 5-52 («ورت

 نوكي هاري خش ضو از ذل ثا يم فورا 52206

 اميأأمض ا د 155 ةددعت» سلاجل ةءاذك سثو أ : ٠١41 هيفأم عودت

 يدنفا حاتذ :اا دمع ديسلا ىق.ةث ينريخا دتو اهرنغ نم حراطأا هاوي أم

 اذه ىف ىف اغا هللا لع لفانلا ةءالأا موحرملل اياك ىأر هنا عذذلا

 نه ال هلوذنم نم كلذ نأ لاق هنا ال وا صزع نع ىنثنا تدكف عوضوملا

 تدشناو ةيدمال تدع كلذلف اذيك هلوقم
 للا قرب

 9 فك ار ناوذأ اذا نه لوألا ميديلا هللا دمحلا

 ىروأ

 ا

 ابابلالاو راكفالا هب ىدوي  هنارث ى ىلا ىوا

 تاومالا هرمز كدب يل 9 3 7 ىد نياك هراونأ

 ثيعأ أن ع لوقعلا ىأن 4. له نم ىصتر ١ نا 8 و هناا

 جرد ىلعا ىتثرت ارما حا عتاو انظو اكش اب برضا



 6« أو تزول ءارداإللا نا :. .نوحأ

 ةءامو دو>وأأ ىردت نأ تمرنا

 4 ل->حاذ 4صرف كأ اوس ماي

 راشعم ىف أ لل عدل ا نأ

0 

 انطصإالا لبق تاسحا أ ع

 ىلا هحوأأب بقوا اما ىلع ل

 4نأف 0 فرص ءراصا

 مطوة ل تالا ىرذ مركأ

 فرا

 الك

 د_عحاو

 ساذأأ م كرا

 كرد مايا
 هرب رابدا
 ةاخأ هد للو_ظع كاس

 ل ليادلا تنك اذا ترجأ

 دم كوخ ف راد مل آرام بجأ

 لصا وأ معلا 7 : 5

 ال كروش لوصأ

 أفرغ ارباتم زجواذ ثدتك اذا

 557 دع لقنلا كقاذأ
 ا لادخا

 9 ء كاعت

 تاو يف كبارجدجا

 5 ف رعت ثتالزاا نَء

 . 1 رف
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 ازوعملا فيولا 0 نأ هأضرت

 6 لد رو ذب ره

 ٠ . ٠ث )«
 مهعفرأو 0 ,

 ضرملا ىثني يذلا تاك
 ا اذه لع 5

 لح 'لكو ميحخلا ىسع

 عجو الب قيدصلا راز نم كرسو
 1١ هقأع أريج دب

 فلا اذ تنك هلت نا كنف
 ناد

 قيقر تناف لكع ١ درا 5

 اعف لكو

 كلاتك لء.حاو

 ها كروت 0 نحف
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 1 رام حلا نا

 ذ هل أم 80
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 فكاونع بابلالل ظنالا رهوجش
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 ددم أل هللا فاطلا

 الو بوأغملارذء ليثا

 ام ناسح الا لها أربا

 ةحراطم رجلا محا

 هش نم وهنأ كيتاي

 اوذص لخت وفحلاب لزب

 هلأ ممر لد نوصر#

 ىلا كارو ددرأو

 ابا فرح
 الا لسن هل الأ مسأب

 4ب 2 ُْف اري نا بثعإ

 تززءتو ىدرلا رمز هب تداب

 هن> اهوضوعذ سوفنلا اوعأب

 اوعردت نريماسلا نا هلأ

 لبي بلا لصوب لوذعلا ثأب
 لغد ىلع يشع نم ةراهت تراب

 هتلاه هتنح دقو مالا رد

 ةلبزإ لست ىلع لالا ر
 ىبذلا لوقصم راكفالا لداب

 هبر كدر. لاوقالا

 ةيرك دعا . تراموشلا زراب

 اصلا نم هي هاج 9 لذ

 قفاخ ' يجاج نإ يبلقو تدب

 يلا ور هركسحب ويلا ىئارا لوشب

 ءأ ءلهلا ماا ل عن لادتو

 اضاديلدا رونو هبأأ اعدق

 تأاباالاو رصخناب ىدملا فر

 ثلا لكم قانعالا امل تدم
 محل ا لك اومدعأ ىح راصلاب

 مصأأ ب 1 ٠

 موب مجري مو لاجرلا كب
 دولاب رومملا ررم اءاقترا ىندا

 ذانسال يلاةلا برد أ رامثعا لعا

 رردلا ىلكا هيار نم طقلات

 زبع وأ ىرام
 سرحلا تنك اذا ىجادلا ربساو

 شقتنا حاص اي ركفلا حوا قوف

 هللا | ثءث ناف صفقلانم راط نار

 ضفتناو رباكلا ح تلك ناف



 اهنحأا طخ يف سائلا ميج ءالإ
 ارث ا اعطاق يناجو لوصولا َرب
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 اوافنع نم تمحاز اذا واعلا دعب

 ةداللبأأ بارا ةروصو
 كلا ة ا أ ١|(. ٠

 ع

 غاوصو عانصو لع كك أوأس

 نتا

0 

 اأ_ةأانش كلا ل29 طظحأب .وا

 | ض0 0:

 طاشلا ايناكت فكرا رذاحث ق.ضت هرك لب رودصلا ىقنث ند كي .غب

1 
 للا ىو هارب 0 نحر مما 0

 محلا الا هئش ام
0 8 

 لرألا ل توه يملا |_.هلا 6

 هب هلي ال  القف لاومالا لذا

 ود كييعت نأ لبق

 "الها سأتلا لك قلن
0 . 

 ىز يي لوس لت هي مأرغ ا 2 ملعب
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 معن لود الأ 5, دا

 ٠ ٍر

 ْآ

 كلذلا قوف هنكل 2 رماظ ىيلاملا باب

 ظ

 هى
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 سر فأذا ناعس) فرصب ىماسلا ةرهأ روذص ىلا هن هلل هدا ديمملا ل6

 2 هاء ىلاعت ها ىلص هلي لوسر تا نبا ماقع محرا منير ها انسمخحو

 ظ 35 ريشلا ميرفلا 5 4 مه ةءانعالب كب 4ع هلل يضر نيسحلا انالومو | لبيس

 نأف لاصوأل لودر بديحلا مس

 واو سا م وا جس رد وهديوغ هب هوجو جنا جاو فس جوبا قا نتجت



 و سي ياس جبل د دعا تح وب اوس ةوببإا ار يورد دل ني مطتطاخرا  دنج سيول شعير هن أ اتوشسايط سا دج تان ند "خخ دق نا: 0077 يزإ اج

 اج بوبس تيوس رسما ا يسبب يوب باج جنب د دج ناببنم يسدوو يتاسو» بج

 دااؤيب يب "زج هوب ذج ةيللإإ فططغطسابط هسو رك“ تاتا دوو تيوس دوو يع“ 8[: جسق هدبستاا

 .انثلاو ةليلجلا ةيناطاساا ةريضملل كلا مدقنف ةحرلا تالزنن ل وه يذلا

 هللا ددبا ةسورحلا ةيئائملا >6 ل ابنا رشتنملا ةيناه'شلا تاذلا ىلع مئادلا

 أ فرضت 75 ىلا 1 نا -ك- 59 2 دج نا سابان رايخأ ند ١ لع كلذك 5 ىلاهت

 لاععا ند 4 م تسال مما لا 5 لوس ” وهو أيركز أن لس لاو ا 2 عرش

 نيدلا كو مس هذخأو ةرءاسأل ةسدك قباسلا ليملا 8 ثا ست

 قرشلا هباب نكلو ةءضغلا راهخالاب اكمم ك1 ب ين, هوهو نآلا ىلا اد“ هروصو
 ا:ةلحر يف هيلع مالكلا انطسب دقو 525 ىبرفل بابلا كاذكو ,دبت

 ايركز انديسربقو فرصتملا ةفوادع نسامم نم دعي دجملا اذه ديدعا ةيماشلا
 هنأ ر ناروهتشا دقف هءم ىمي انديس دسج نأ لاةيو جرد هَل لزأب ةراغم ْ ف

 راذ ل>ءدو ةأاهساسب هل 4-هل م ثور هعارذو ق ه3 عما بارا

 نوءرف روطرط ةماعلا! هل ا 4يهره ةرودص ىلع 7-9 ا سدقلاب هولا ةرإ

 ةءاط حسب هرب نا مهحصلاو و مالسأا هيلعاب ركز اديس ربث هلأ لوأي ضعبلاو

 لود بشلل ىذا لوح ١ اره لد ل" ثقاعت فرص أ ةةراعع هش تو

 ماما نئاكلا يوقعي انديس دسم ددجي نأ هوجرتف هراهشأ نع ةئيط بس

 هدمع تنفدو مديت رعملا اذه نو رهتشا ٠١ ىلع سابأانإب فسوي انديسربف

 هرار#و نءلاب ىري ةباروم رثاو ةرهاق ةدالث ام قب نحأو بارتلا يف

 ءلرج ىف:سأو مالسلا هت ميما اييراق بشثو ينل بنوقعل رس

 ةءطق سابان ىلها ضعب ىرتشا دثو ليغالا يف صوصخ:» وهذ ةيرماسلا

 الا ديري امو هنم ةمطن لخدا هنكلو انانسا امجو روسأا اذه راوي ضرا

 ىلع هما نأ تورابو نونؤلا تارءو سابارط د أر نو وحرأل را :أؤعءأ



 ناذ مدقلا رث الا اه ىلع ةانفاحإا ف راع 1١ ةفوطع ةيه ضمة ساو كايد

 ريغد ريش# مو ةرويسأاو ةليئارسالاو ة.مالسإلا ثالثلا محاطا ما ام كلذ

 يف رولا لاجر ض.,ةمه كرمتأ نا ىسعو شرف فلا نورشع هئمانال نكي

 نم نإ ىلع انناف رافعالا ةةياخلا انالوم باتعأل كلذ نع ضرعلل ةناتسالا

 ىلاعت هلا هظفح ةيركلا هعماسم ىلل هرم | عفر نا هديدجت يلءلا هرما روذص

 م22 رطب 4 4: لج نييعيسملا نوب روسأأ عب 7 قدا نفالد قام م َه روص

 ناونعل | كل لأث هماط ىلع ' أذ ّ اة ىألا ه لد رح هلأ د تاسرا أمدنو

 نولازت ال نا تققمت كك نم 5 ددعلا نوعمم ىلع عاللمالا دعب

 ملعب دافلاب نطأ لذ ا ا را ا يتلا ة رعلا ة - 'أمو أ كتطخ ىلع

 تاو ةيب رع !١ ةدحولا مده ىح فد اخالاو نادال م نع رظنلا

 ا ؛باق كفار نم ثنك الو ٠ اذه ٠ هجوالا عيجنم ؛ادءالا تامدص ماما

 موس / م هاردلا 9 تعب أوس ىخوتي الو ينطولا ادعم أزه ىلع ايلاقو

 ينلا ءارغلا كتاوت كارتشالل ابلط ( اشرف ١5 امنم درفلا نك ةيسور تالبور

 ةيردلا . اىدابا هذه ثبل ةلاعف ةلا الجاعو ا الج | ريصتس انا دبال
 هزم ةيأر يد اتا 0 ىوس رماابصقند ال ى ىلا 5 رعلا ةمالا دار وأ نا

 ترا مناد | ىدل ىت> اه. دوبشملاو ةفورعملا ع امو نم ىلءالاف ةدحولا

 3 9 .0لرد ردص ب أهو ردص أد رار هلأ أره مالدسأ دنع أن ونعمل

 مالسانم باب>الأو لهدالا نا م ا عمرا مدمأ ن 6و لو الأ ألو 58 ءأ ارغلا

 ث'لاقملا نم هتباعك اةةيعا 1 سرأ 3 ةءاطثسإلا 6-5 كلذو ىراصنو
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 ميكرتش هو قرشلا :انباقوذ قفاوب امو ةدرعلا ةمالاب قاتم سس

 لونث اضمالاو هام * ,>لىلا ': ندألا

 ىلا وأ ينيدلا بصعتلا ىلا ذ': الا نويسني نم ىلع دري باتكلا اذبف

 هازت>ا امءدصقملا اذه لود ماح ام هنابةدهاش هدادعاف ةيقرشلا ١١ لكلا قيرفت

 هللالنا . ةلمي هنا هردما باعك يف ىار لجر لءفام لثم لعف امنا هنم ربزلا
 ردقب الاراست ال ق'قحلاو هلاال نا دقي هنا هباتك يف تاو لاق هللا الا

 يد':: اننا لضاؤلا اذه لاقواو نإيءلل سمملا رورظربظي و قملا ىلغا |

 ىلع مريغو نمرأو دركو سكرجو كر:و ميشو برع نم ةيفرشلا ةداحولا لحي
 اهدحو ةيبرعلا ةعمالاب الأبي يد'ن انئاف ضرفلا باصال نيدلا فالتخا

 قيقر لكلا لب ايندلا يفرح ال

 دحا دمحا يدنفا ىنطص» رهاملا يتاكلا ءاشنا نم ناونملا ادب, ةلاسر انل تدرو

 لاق ةئدتسملا ةنجنلا ناحتما يف نيلويقملا

 ب رح ةماك لثم ناسنالا اب عدذمنا ةماكب س طرقلا هجو دادملا دوس ام

 توكنملا نم هوا اتويب اهاعىنبن انذخاو ورتريغب قح ةملك اه'ريتعا ىتلا

 ةمؤشملا ةءلكلا ءذه فلخ مهءامد 'وردعاف ناسنالا ينب ىمهولا روصتلا داقو
 ارب نيذلا هاماعلاو باتكلا 'اسا دقو ماهرالا ىف آلا اه در جوال | نأ عم

 ةرايسو ةرايسلا يكاركلا نا اهدوجو مدع ىلع انايلدو ةيليذت اروما اهيلع
 الو !مجاذب كرد آل ( لمذا ةنباث !,ناال ادمن اتويث يا ) تباوثلاو ةرايسلا

 ةتواخملا ةيبذاجلا وهو هتاذب مناف لماء ةكرحال اهعفدي يذلا لب اهتاذب تبث

 11 يي يس يب ير بيس يو جي يي بسب يامل اي ل ينس يجو يسون هه نيو عزل زيجات يسوي يجو ريوس هورس وب يبوس د سروال إو سس ا سم 5-300



 ربو ربيت مةقيخ ١ ةمجع - 10 1 عب و اب بوم ديم دعو اسير + سيسي واتس ل سس سو ا يوما وابو اج بي وشما ا ا سبا ا 777:7 م“ سبيلا تلا نب بحار برج هفوؤح مسموم معو هادا ةمحيس هس وو 1 هيجيسبا دالاس

 دس .٠٠٠

 ة«اخ ملارعلا هذه تناك كالذك ناك اذاف هيف بيرالرم' اذهو ىلات هلل

 هيحسايجسكتسا انتين يس 0-5

 اقيار يف ةلخأأو روقلا 6 4 لا يو اهممواقم ىلع ءردقل ال هر

 َّح ءاوملا ب | ري تا سأ| قرتو!يذم برقا الو ةبركلا فرعت

 ١. [|ه ا[. ؛ عوف أا اره ١ 00 ثا
 كاع ذآو . هراء رادسل ”«اوبإإ ل6 مف ةةلاق 59 و ا يف 4م ينم"

1 

ْ 
 4ىرأعت م أم انقل ف أراس روسل هد ضرألا نارود ند مشا ءاوملا هلاو

 كوذ د ةرذ ندوه اداؤوه ءاومجلا لو" 3 ة.ةالا دودأاو لاطاك 4 و3

 ظ
 ظ

 نر ل قرووف رخ ١ ىرجم ىلا ارو نع هلوهت يتلا لابجلا ةِقو روسي اهب يتلا
 ربثلا, هيلع طلستم رعاق لعامل ةلمفم اعدت لاوعلا ةيقب اذكهو ٠ نيتوقلا
 ب رلا نع لفاني ذخاو ةطيسيلا هذ ريظ ىل ام دحو نأ .دالاو ٠ . ريزسشلاو

 ادع هسفن دحوأ راظنأأ ندما وأو فرصتلال زاطم رح هنا ضعيلا ىدبو

 ةاصو يرحل ا نيب وهني سلابتطاس نءارارف :ميطتسإ الةيدر.هالسال 527

 رييكلاو ريخصلاو كولملاو كالملاو ريقفلاو ينغلا نيب كلذ ىف قرف الو

 تراودملا ميجو تارشحلاو رريطلا اذكهو ةيدوبلايف نوركس» مدجلا
 2 اناق رارحا نم لب اعْش دابمعسالا نو نع لاننا ليكن 58 تادلاو ا

 روزدحأ و موذلاو 8 دراأاو 1 شط. أو 0 أإ ل 32 ل ء الأ يد متنك نا

 ىلد راعي م كلذ راغعو ضر أو ةدي جأأ 5 و حرمت 77 .لأو :امءلاو وبحلاو

 ظ كانه ناك ناو رخا ديقب اوطيثرا دي نم اوصاخُت اءاك ديرع ريغ هيئاهف

ٍْ 

 ظ

ْ 
 ظ
 ظ

 ظ
 رجلا أ رأو ءامأخ مم 00 ١ ثاعأ 5201 8 ه ظ

 ناك نا ها نب اناياف ضراوءااو ىراوطلا اتش ا مط ٌقاذ نم 9
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 دوجوأ' يف ةبرح النا | وتخفلو م أهوال لش اوذبنت نا ركب 2 قا ناأساألا



 ايست يشد ب ب ل لي يتعب يي ااا 00 ااا 0 الا ب0 ا لا افي ويس تتم ا ا ا ل ا .

 نيقداصصلا نم

 ابيأأ نورظذي مه امناو ةيأرحلا هذه نم ةيرعلل باتكلار اغني مل ( ذاتسالا

 هلا نانا لك مد عيب ةما اودجو اذاف ةيصخمتلا تافرصتلا ثيح نم

 ةيركلا يت رح ةما اهنا اولاق نوناقلا سة ال ىتلا هل هذاو هلاوقا ىف «ةرصتو

 امضرغ بناج ىف مخلب يلا.: الو يأرأا دارفنالا 7 ةل اسم ةمأأ 5

 هلاوءايف فرصتلا نم ادحا نك: الف قاقرت الل ةبمم ةلاظةما ابنا اونانيئاذلا

 مالفا هيف ترج يذلا اذهو اهل ةدئف كالذ ين ناك اذاالا هاءفاو هلاوفاو

 رابثعاب ةما يف دجوت ةيرحلاف اذه ىلعو ةينانالا ةيرملا في رعت يف ءاماعلا

 ريذك بابلا اذه يف مالكلاو اهدادبتسارابتعا ىرخأ يف هدهتو را اهتوناث

 ىلا ملاوءلا ضعب عوضخ نم هوترك ذ اما ءالضفلا نم عمج هريرحت 17

 مئابطلا الو ىضوف ساذلا ملصن الف هياء ماظنلا ف قوتي رما اذبةرخالا ضعبلا

 طبر: ظفاوحو اعدودح دنع تالمعؤنملا اهب فقث رساوق نه دب ال لب ةلسرتسم

 لعفنمو لعاف نم اف ثيعلا نع هزنم ىلاعت هلا لءفو ماظناو ةياقو طبر ملاوعلا

 ؟سفنا اوءجار ذ ا:مابفا نع اهضوهت الهش ةراكو اهفرعت ةراث ةمكحل هدوحرو الا

 اودع كاذ دو>و ءس ىلع اذه دو>و فوتو ىواعلاب ىل اةسأا طابترا قف

 شيوشتا ديس نوكلا عوقرا ةنكم ريغ ملاوعلا فك ةداراا ةيرحلا نا

 لعفنم رغ هتاذب العاذ ءىش لك ناكو طباورأا تمدعنا اذا سك اعتلاو

 ريدال كالذ رثنلاو يذجلاب لامفنالاو طابترالا نم دب الف هريغب رثاتمالو
 مياعلا زيزولا
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 دب ٠0١١ و

  خاتسال
 ىلوالا ةنسلا نم نوعبر الا و يناثلا *زجملا

 ١٠١١5 ةنس هووبالو 1١*١٠ ةنس ةدعهأأ ىذ 8 ”اثالثلا موي

 ١855 ةنس ونود ١١ قفاوملا

 نييتابنلا بسه لم

 نا نوريو تناك ةحنص“ ةيال ناووحلا مذ رمت نولئاقلا مهب نوونابنلا

 نراششالاف تاينلاب يغتاب شيعي اما ناويح لكو ناووملا نم ناسنالا

 مهل هلكاو ض.يلاو ناباالاو راثالاو تانابنلاب يذغتلا ىلع كاذك روامغم

 تدك ملاعلا يف يدق بهذم وهو هتداعالو هترطف نم نكي مل هيلع ضرع رما

 ىلع فوذوال قاتشت سفنلاو ىتش لاعب مماكحا اهيف تللعو بتك هيف
 دحاولا دبع دمتم ديسلا لضافلا ةرشح “4 دو هلها ماكحاوبهذملا اذه
 افرصت اهترابع كيس فرصتلا دعب اهرشن انيبحاف هيف ةلاسر ىلع يبوطلا

 نيييسملا دحال انا رهظي اهتارابع نمو لوانتلا لبس ءاشنا بو) اهر كي

 نيمدقتلا نم اريثك نا لضفلاو علا لها ىلع ىناي الو تيئشنملا
 نيرخاتلا ىف دجو كلذكو سروغاثوفو نوطالفاك بهذملا اذهل لمي ناك

 ضرع يف :جرارذلا مل بيبطلا هل فصو دقلو يرعمل العلا ىب اك هب ذخا نم
 ض3 مااا ااا مما ا ا ا ص ب ص صب ب ببيت ببي

 تك يا ا ا ا ا لالا ا ا متت ]أ



 دووسسيوسمم

 دي .٠١17|

 م كبد د هلهأ بلاط هو

 ١ لاقي ةءامج نانويلا ين دجوو هحبذ مم يباو كوءور هل لوقي و هحس

 ةيدوالاو ىرقلا ناكس نمريثك ىل انرظن اذاو نالا ىلا ةيقب ل نويباشعالا

3 

 ريغ نم ضييبلاو نإلاو راثلاو رضملاو زبخلا لكا ىلع نو عب هارث ىراحصلاو
 حرف وا ديعيف الالا لكاي ال ؛ النم ميف ناك ابرو مهذملا اذهب اورهذءتي نا

 هلاعو بهذملا !ذ» ىلع ءارقلا فوقوأو : ةردنلا ابهذمت هلك اي ملنم كح همكحن
 ن.سحو ملاس ذاب لاس يساطنلاك الجالا 'ابطالا لضافا ن نيالا لا كفل

 و أ ممتقبأط يف وه نم هراغو كاب ردبو كب يردو اشاب قدصو دوءدش اشاب

 بهذأ ا ة.ناو.كاو هتامنلا ةةدغالا حرش انوؤاوب نا م10 نم مود

 نودي ريأم 0 ةاك منع غابم ماكم ذاتمسالا مودل ه ادبيات وأ نييتاينلا

 اوعارب ل نييثأ+ 00 هل شف لضف يذ لكل اذراع مهتيانعل اًركاش مل هميلعت

 [ 3 لاق هب يذغتال ناووحلا مذ ةمجمملا ةب لا م مئارشلا
 هتايضتةمو شاعملار 9 ثيل ! ىف نوغلا بي ارئاكناب ماوعأ نم موقلا ذحا

 تايعمج اوذلاو ةديفملا ملاعتلا اورشنو ةسيفنلا فيل الا كاذ يف اوعضوو

 ركاب ع ةرامع ىثو تانايملاو لوقملا ٠ ةيعمج ارنم هدو صح

 فيل اال اوعضوو راس سنه هب لم ف لوالا مها رم و أءح ردأو ءأو ١0

 مودا لكا مدع م مررره لم 8 تاروخملا أورشلو ل أسم لع

 سيال مت رالاو لوقيلا5 ثاينلا نه نوتات أامعاو نأو ا لتق ماع يا

 ف لوقا بع ام مسالا اذه مري سأفغنو لاذ 15 . اوهنشل دقو ص اأو

 لودااو 4 كانلا يب ءطلأ هلو لا موو ناسالا نأذ ١ رشم تاوئالا



 ل 47 ف 3 نارنإلا كم لزم 5 ىلها ل لك انيار ليقو مودل '

 لوا 7 قررا اذا ءودلل | ن نم ال اهرنغو رك ءأأو سرفلا5 ب اةعالا

 توو لاك يراوضأا ن :٠ للعب ناوم يأ نم هبوم لو موق و هبأو هترطق

 ناسنالاءاذتغا اءاو ٠ حوبذملا ناو كا وجال قوتلاو زاثلا نع ةربسفلا
 ىل“ أ وأد.ةسساأو ىلوألا 4ب أثو هنر م راع ىلع رمأ وه امنا مودا 5 امف

 لوشضا نأ نأ ا الا ىلع راع اوأأق ٠ ةءامأو ةلداو هما[ ف ناهاردب كالذ

 توذلا ةلذل اءوج نوكلي ثادحاو لافطا لب موق ىري نا وأ عوجلا هياع
 نراكل ا واو ا١أ ةدعاسع ضرالا نم هنولغتسي اه سانلا مفتنا هاو

 »7 لاب 0 أ نم موةاعضا تاو 6-5 ا.ذاو لخدلا 0005

 رشمو دك م 0-5 تءعقوص)ت ى 0 اًمامحاو نضرالا فر 6 نوما 2.

 .نودساحتب مو اع. ترك كاذو اعيش كلبي اذه ميداو اكرمو
 اوثروأ ره مر ا ارا ريثكح ةدساو ل ضرأو شاملا ىف نوعزانديو

 أهارن أنأو دابتحاو له هم د اهومدخو ى 1-8 ف ىلع اهورمثاسأو ضرالا

 تيس ةعسأو ضارا دو>وو رققنلا ىرم ةعار نأ 4 ماع | ٠١ مم نال

 ناسنالا نم دودوملا تول بولطأأب افودع## ىف 9 ذا امش ناسنالا

 أ مز عمسلاو ةءارزلا تيل أذا نظل أ أف 4 م نع دياز. و ميلا

 هصدو هرد عافشتالل ا ناودحلا ةيد رت 0062 ةكورأملا ىفارالا ترمجو

 4غ ماعلا قوزلا همي رماكلذ نأ ناسنالا ةبدهتأ ناو.حلا لئق هوركملا نم

 1 ه:هقوذلا رف: م كانه اع الضف شحوتاا لإ ةوسقلا نشل ذ يف الس فنلا



 انضرف وأو ' 0 لكا ند هر 2 يَ دوور لهو هلم 1 الا مودا

 له "ان سم أاوؤرعالو أل او كأي مو 4 كددس ة 6 رمعلا ن 4 أوخأب ةعارج نأ

 رسكلاو عيطقتلاو وسلا و مجذلا ند أ 5 أمو ةباصقلا ةرزغأتو مدحأ ق طيب

 2 1 تزا ةداعلا اءاو 3 اي 1 كاذ للعب ممل اأذه لكال كد. ليغ م

 ل لكاي 4:أه>و لمفلاب أبت 3 ع م هر مذ تاغ ى- ناسالا فال

 نراكسو يرارإلا لهاو ةيونجلا ايسا لها يف انإو ٠ هلكا داتعا نكي

 نسحا منأف كاذ عمو نأو جلا مودل نونا: 53 مناف دعاش معا لاب 5

 ةفسالة لا نم 9 سألا رظعاو ' ةلا-١ ممظعأو ةوذ م هدّدأو 4 ل ١ نالا

 روصفملا ْق م رثك كاذب زاتمأو مودألا دمنو لوقيلا لكا فلا لو

 4 >أأو هل اقم تاوقالا لصفب ىداني ميدجلاو ريبشلا ثروغان فك ىلوألا

 ل ةلاسرأا تحاد نأ ةراعلا 00 ند عي ة.ما.صلا نالا هع اه ف

 ناورحلا يف هباطن ام ناف ةسفاو ةهح بابل اذهيفنييتا.نالو (مدقن (ىنيدلا
 توقلا لوانت ص يتلا هنةيرط نع لدعت لف تاتابنلانع هذخا امنا ءاذغلا نم

 ةلسملا يف ص ا دقو“ ناووملا م 8 لكا ةقي رطب ةلاما اا ١ تامنلا ْن

 0 لل لال ةعلدب ١ مودعأاب ءازخأا اود>وف أ.د هلأ 0 ًارداصت ةاو أ انوايكا م

 نيعسأ ةعيط ركت فيينصت يف أولاتذ ابتوق يف نان ١١ فلم ال ةلدآ | وىلاو

 قيدلا 0 5 هه رضأو توو ىلغا هو 0 لكان ' , هرم

 هنا 0 ءاذنلا ام أو 0 ريغ ىلا - ا ا |اوا اغنلاو 1 9

 أم مودلألا يلع للي نأ 'ةرراعضا اذأو ا ثءاا ندم هواك و لهحو فاك رءغ

 اديس



 1 و

 يهو ال مودللا يف ةصاخ دجوت الو ٠ هاندم ىف امو زبلا5 ءاذغلا هب متي

 رثكا تناك اممرو ضيباو بياحلاو راثلاو لوقبلا نم اهاوس ىف ةدوجوم

 ناكم لك ين نامنالا جازم متالي لرقبلا لكاناف ةيئاع لاو نسحاو

 كناف موحألا لك' ىلع لشام اذغوهو ةلوبس لكب هيلع لص نا ردقيو
 سدعلاو ايوللا نرف اي ناشلا وا رثيلا ملل نه اهرد تذخا اذا

 سبحاص لوقي اذك ) لوقدلا نم ١5 نم ” ةيئاذغلا ةصالخلا تناك صوحلاو

 هناف هيف بغري ٠١ محللا لكا يف سو هناف ةلدحلاب و (رظن لمع هلملو ةلاسرلا
 نوياينااو ٠ كالذ 3 ءمو ليبتتو جافنا نم مظع دادمتسا هلوانتل ينل 7

 ةلدصغم ملا نيهاربو ةلداب ؛ اونأ مويه 2 هاعدم دب لحال

 ضرالا لوةبو تاينلا راذي اعبط يذعغي نانالا نا ٠ لوالا ناهرالا

 بو لرود هارضأ اأو كالذي تاتث ناويح لك نآئسا هنانسا نال

 ن٠ فج ام بلصلاو ىوئلا يذ ر.ثلا ريسكت يف ابامعتسيو يراومضلا

 يراوضلا ءامماك ابنا ال شيشحلاب تاتي يذلا ناومحلا ءاعماك هاعماو راهلا

 ةرامفو ًاعبط راثلا/ تانثي ناوبح ناسنالا نا كلذ نم مند رساوكلاو

 ناهربلا٠ اليثت ءاو ةرقرأك او اررض لئاو ًامفه لبسا لوقبلا نا نع الضف

 يقابنلا لالا نع ذوخ اموهو آلا ليثهتل لباترصنع ملا يف سيل ٠ يناثلا

 راخاو قيذدلاو بولا نحلو ل 5 1 لع ىوتحيال سصقأت ءاذغ 1

 قرف دوجو مدع رظناا لهاررق دتو ابنهم دب ال ىتلا رصانملا هذه ىلع يوتمت

 نيهونأالاو ناب )| نامود لالا يلا الو اولا يل أ لأ ٠ نيردفلا نإ رامعم

 ندخل ال ةءالمو ةةماشل تناك يف مودا نأ ٠ ثلاثلا ناورلا 5 يناورملا



 اة للبيبي ب ايلا 00# :

 دي ٠١

 ةيرعشلا ةياذالا يف ىقابلا مدلا كلذ نم ةرضع ةدساف داوم ىلع اهئاودحا

 دقاررغلا ةتباثلا للعلاو مبذلا دنع لالخنالا كيس ةذخالا رصانعلاو

 نادربلا ٠ الأ تفتاب نا لق ىتلا ءاودالاو ةيليفطلاو ةيريمخلا نم دجوي

 هلذل لععم ندملا ف ناوي نم حوبذملا عبر نأ نافرعلا لدا عمجأ ءغ مبارلا

 ىلا يرست منغلاو ردبلا ضارما راق ١ ناوةتدب ةايفلزا ةيراكل ىلا ءاذنلا

 كلذ ريغو يرقيلا نوعاطلاو ةئراا للعو يوئرلال سلاو سوفيتاا؟ نا نألا

 دوجأو ةعص ندسحأ ىلع ما 9 نورد نوبت مالا ميمج نأ ١ سماخلا ناهرإلا

 رغلاو تابناا ىلد هراصتقاو محلا لك ١ مكرت لبق هيلع اونأكام جازم

 اذلاو عرصلاو لصافملا هاد نزع يفشي ام اريثك 9 نع الفا

 ةءرس مالي ضيبلاو بياخلاو لوقبلاو رضخلا لامءاو ةيدلطا ضارءالاو

 رن ملاولاق ىتح ةيحارملا تايلمعلا نرع أذني امو ضرالو حرملا يف ءافشلا

 ٠ سداسأ'ناهربلا ٠ رفصالا ءاوهلاةلعب بيصاو اهدحو لوقبلاب ىذتغا اًناسنا

 اذاف ملا لكا ةراكأ ىراكسلا اهيلع لّوع امئاو رهاظ تاركسملا ا نا

 يبل ةي ؛أمأأ ىلا ة.حألا ةءذغالا نع هلو 2 ه.غ نع راك عاج

 تاتادل ىلع نوشدعي نيذلا 2 دمع[ زأف تاكسا الوات ف 9 7 نك

 برعلا ضعب ىرنو !مةوبرشإ و ةزوبلا لثم نوعنصي ىراعتلاو لاس
 نا. عباسلا . ( مآو ناهرب ' اذيق نوذبتني نيللاو رغلا الا مل ا

 راكفالا عافثراو , الخال ريطتو لاصلا نسح سيسإ لوقا ءاذ.غالا

 ابدا ةعملا ساني اذغ ريخ يبف مالساا بحو ةرشادااو ةفلألا نسحو
 هي م تي او درف لكأ يف ؛ أنار ااقعو



 وي ٠١ د

 نيياجلا نييئاينلا نمريثكلا 0 ال مودل 29 0 ل

 مقالخا ةسارشو عينشلا لوجلا مباهج ممميب نيام لتقو داسف الاب نيلفتشم
 يميبطلا لاجلا اني يئابنلا ءاذتغالا ٠ نماثلا ٠ ( درطم ريغ ناهرب اذبف
 يعدي و ةوللاو ةقرلا نم ةدص وصخ 2 ميال مق ةدمها لوذي هنأف اد

 ءاسذلا لأ ىرن اناراظلا لها ضعب لو 5 ىنح (نضوضلالا ا ّه نك أو نوألا

 (ةطاطملا) ة أيكلاب نيذتغي يتاللاىرقلاءاسن نءي' هدنال, يالها نم ايناطرب ىف

 نوناف حارف الاو دايعالا يف الا محال ناك أيال يتاللا برعلا ءاسن كاذكو )

 مدعو ءارهلاة هدود تادااإ فاض امناو يعانصلا لالا هغام ال , ال ينا> لامح 2

 فاالؤم أدريغب اهطالحامدعل ةمولعم هدو ' ذات هل يق لكذ باس دِلاطالخخحلا

 تدحو أمم لو نسا | ىف ةريذك قورف لجو ىلسأ أ طالعخالاة ركل اي:اؤندملا

 هب وبأ لاكشا نم ةلكش 57 ددحأو لك 0 هما 7 وأ نيفءفش هزل

 ةعيظفلا دهاشملا كلت نم فنأت ةيناسنالا رئامش نا١ مساتلا هاج 1
 “لف داتعا أهو نآأسنأ لك ىوذلا هه أمم كل ذ رم فو 32

 سمن ىف فالاخالا ل أنف لكلا عاشر تلا ا ند 8

 نم ٠ رشاعلا ٠ ( نورخ 1 موق هلكا ميقتسي انابن نولكاي (هوق ىرف تابنلا
 تانا وحلا 25 هي هولا مب ص سادأا 4 ةئءْط ةئاالا ٠ نع لصفل نأ الا

 ةين قانا نموحلا لكان 2-3 لدعل هك ال مزأب ام مبذب نك فاكر أف [يؤلس و

 ند ةقبط لصف نأف و فدعص نأهرب اذه) لوقغمأا لكا ه.أع لضفو

 تناكو ملقا دواجلا غيدو مقل | مجانم يف لغتشتو ضرحارملا حزنت سائلا



 د +0٠0

 ةقشم رثكا ازييط رفلاو 5 ردلا م ناساالا ةانأومو اهلا هءاصقلا

 ضرالا نم هع ا:صصخ أذا أننأ 5 رشع ىيداحلا ؟ ( هؤلسو ناودحلا عبذ ند

 و نيىلا| نماخأا نه ارد ادلع 51 اكو صوت نأ نااكعألاو عرزا

 ةءارزلاب نواغتشملا ١ رثع يناثلا منك أ ةعقبلا كالت ىف ري ناوي اوثاتقا

 ءازتغالا نم ةييتنل | ١ رشع ثلاثنا ٠ ناءمملا ةيبرثب نيلغتشملا نم رثكا

 : رع عبأر ٠ ٠١ لا أ 4 4 هيغل مودا نا سخرالوقبلاو ةدحأو مودللاو لوقا

 هئدعنو هلاعا ىف هكراشاو 7 الا دعاس يذلاناورّللا لتق ملغ نم نا

 ةديشلا نم نأو- جا 8 هأر م ف 4 اعف تاي رورضو هتاوزغو هز الارجح ىلع

 رشع سم منا باشعالاو را ىذتء.ال 30 مادؤ الو ةعاوسأ او

 لوقا تاع 8 ينلا ص 56 رك رككأو اطاغن رشالا نود نأ

 مهو ه :اكحلا ادنالرب . لدا ف لا ةيرخلا ىلغ“ نوتات ا لهو

 و ا( | انعركلا ١| لك اي اي ازفوأ حالو لمعلا يلع ردقأو زاكنالا نم ريكا

 يناهملا يدنجلا رهتشا دقو ءارغصلا ةرذلا ةبرش لك اي يئايلطلاو ( ةورف

 نم ذواك 1 ال مشو 0-5 ىلع 9 دا ير ا را لاا ٠ ىنيصلا ىناتسبلاو

 هربز تو ل نجا زال برع هد ر وهو رشم حالفو تلف ) مريغك موخأ مودا

 ٠ 5 ءءإح ءاب 1
 ناكس نكد اءاسحا عصا م لئالف مأرإ 2 ا هوحللا دا 2 ايءمجاب برعلا

 رّشع سداسأ١٠ ( اراها مص مده ىف > دربك أ ىرذلا ءاوم ةدوك نحو ندملا

 اوناك :امو تويتربسلا اهةءابتو اهتابنب خيراتلا يف ةريهشلا بوعشلا نم

 ىلع اوناك نانويلاو مهتمظع مايا نوبنامورلا كالذكو تاءايدلاب الا نوتاتكي

 تأ اهولكا امأف مودللا لكا | وغلا نا لبق ةدشأاو وغلا نم 2 آافع بناح



 دل ٠١ م 34
 ل ا وول ا ا او ا ا ل

 دور نرطنب 39 يددْدغو سوئويابيو كردت ةتولبو نواطالا و

 يتابنلا ءاذغا ناك ١ رشع نماثلا ٠ ريغو نوثرمالو ناكنرفو رِتلوفو

 نأ نمعاو لااقرلا راسو يالا دارا او بة ء !ساو ناسنالل ًايهمط

 اءأ لب ةونج هيلع ليوعتلا مدع نا صخاو ةياقءلا ىوقلا

 نوفي تابنلا/ توقلا نأ روصتنل دقو مون ا و نييتاذلا هلدا هلهو

 لذالا ىلءل كش ةءامسمخ موقلاركذ دقو كماما حسفنا ترصبتسا اذاف قاطنلا
 ه' لقع َهْلأو ةفاغغ ابنع لودعلاف نالالاو قا نم منصت

 ناووجلا عبذ عئارشلا تاحانا دعب لاوةالا هله ىلع لومي ال ٠ ذاتسالا

 مرحنال لوقب نا الا مالا مئارشأل ركنم ةيوامسلا رماوألا ركذمم همحلإ يذغتلل

 5 ءالا مجرإف ليلا 5. يف ناور> لكأ نم فنات نكحأو ها ماج ميذ

 عا هلناو ةدادل

2-00 

 نالعا

 رشابمس 5 قبو ةينلم ؟؟ نوكيو ناك نم لوالا هنا نم عبط

 56 عار سو ىلوالا ةءلا كارتشا ةعث مفد نأ لسرتو ذائسالا ريدم |معبط

 نيرشعو نينثاو ةرهانلا يف شرق نيرشعب ةطنلا ديج قرو يف ًاءوبطم هزملا
 ذا:ءالا ريدم رباذي# هدارانمث يرصملا رطقلا ج راخ ني رشعو ةعبراوأيجراخ

 يناثلا نب لا : ام ردا. :دو هبت ءدق نا الا هلسرنال اذ از ىغأأ لاسرا ع

 5 ٠ ةدم ذإا مولعيف هعناسلاو ٠ اذلخالا يف افلحالا بانك و هذه ثااثلاو



 د ٠٠١

 دؤوو ٠ ةيصعلا فرص نع همصسواا 5 تاذلاب ؛ حورأا لاصتاين تاذللاو

 . ناك م عدبا ناك.الا يف سما ين ناك !«ةصالخو ' ميفشلاباب ىلعميدبلا

 م ةلحو .هللا الا هلا ال حرش هاوف الاو بواقلا ةرابطو ' دئارغلاو

 عمو ٠ ىأاغلا ريح يف سأملا 5 .٠ روللا رح يف دحوملا بمسو ٠ راثذما

 تالا ةييلاوا ٠ ةإ>ح رأأ يف هل غأاو ٠ فرش تلا :طوو ٠ ينلا لآ ىلع 4

 ردلاو“ ىلع او هَط رد ند د2 ءأا ذأ هلأف متناو نو 3 تائب اهنشلا هم < ر“ 2

 ف اياكو ٠ 0 ايف ويلا لو“ سل ر دأ ىذل مب رأت يب َْف سدْمُدْلا

 ةياحلا دئارجلا يف هنع انلع' باتك ىف ان ادب اماكو ذاعمالا رردم لضافلا نقش

 بثكا أم ىف عفش نأ 8 7 كاذ ىلع َض ج أهو هججشا ةءاطب ند هنع [نربازمأ 2

 لب نيرصأملا نأ ين“ و 4 دعمت 2 دوما لذبو 4ةدصضو يىنصلخاالا اناعك

 ينلاةيبدالا ةي4ملا بتكلا هذه ًاصوصخ «ءاقبدطخ ام لكل نوايعي نييقرشلا

 قاوهو ةمود هةملؤ ٠ نع همم كعب مل يذلا 4ير '!مانحأ ماي هلهاو قرشلا ام مدح

 ةعرطم 2 أرعيط ةرشأ.ه ىلع مزمل أن روع لقو و 4, ووص ند نو أم كا

 حاتفلا دبع نتس هللاب و انب ةصاخلا ذاعسالا

 ميدغلا

 ملا ظفح عبات

 555 اهوانردلاب أيهم هن وبا دحانوكي يذل! لفطلا دلو» ٠ نردلا

 ف نردلاب باص نأ ىتني و ةارد 4 نوت ى ضارهال أضرهم

 هينبلاو نردلل حرشلا ترخا دقو ةمثملا ءاشحالا ضعب وأ نيتكرااوأ |راريسلا

 7 ل لذ



8 

 نالا هتف زعم مزاللاو ٠ ابرق يق ايس رخآ لصف ىلا هيوصلا اهدعاوقو ةيردلا

 الوتشم ةوسح نوكي و ةينردهعنب ن ركل تارارد | نم دولوم ا لفطلانا نايب

 هلدلوا| لدالا وهو نردلا سول.ساب ىلع

 و ضمملا - نيبامعم نيوبا نه يتالا لفطلا دلوي ٠ ناطرسلا

 را بنوا ه ىلع "شم يعسح نوكيو ضارمأ ةل.+ وب ةدلا

 ةخويمسلا نس هس أ

 ةيئاعحو ةيغ قرتنب نيباضم اودلو لاثطا دهوش ام اريثك ٠ قوتفلا
 قوتفااف 'اذعالا وم ماع مدع نم تأت هو ةيذنغل ةيبراو ةيرسو ةيكوشو

 لصحت دقو ( ماظعلا مايضنا لم يا ) زيرادتلا وا غيفاوإلا نم لصمت ةينلل
 هذ دواوملا دلو و مظعا سفن نم جري ملا نم ادعوا يا رلخءلا سمن نم

 مف يكوشلا قتذلا اماو ٠ مفعلا وم يف فوقو نم نالصحي ناذهو ةفصلا
 يف فوقو هث دي اذهو ايادعسلاب ةامسملا طقف 8 2 عاذغأ جورخ نع ةرابع

 لك يف لاني اذكهو اهضعبب اهعطق ماحتلا تب مل ح حب ةيرقفلا ةلساسلاوف

 ىتاب اما ةيكوش وا ةيهقوتف اهعمو دلوت يتلا اناا ةاي> مدع يلاغلاو قف

 ءاضعالا مات لفطلا دلو ىتمو ٠ ابلثلل هم 6 ةطبرالا اذ لمعتستف قرعفلا

 ةرسلا ىلعا نم طبري ناب يرسلا لوما عطق بجو ةايحلاب ًاعنم ةيذبلا مل

 نيطابرلا نيب ام ماعايو اضيا نوطاريقب كلذ نم ىلعأ طاري 3 نيطارإق ودب

 أيموي ه4. راعب و طبرب 0 طءسإلا مهركاب ب ةدافر مرا ةءاع ريغي م

 هةماغا ةقرؤي شح ا تالذ دعبو 3 سلأو سس وب يف ط طقسا -



 دك ٠١/١ و4

 ثدريشت ردملا ردح ىلع اطغض م دع ه4 ل نوح نا مز يللا ةسا الأم

 هلو :ديدش انألا تدق ًائيدح عوطقملا يرسا أ لبحلا ىلع ءاالو سفن ديب

 رصم ىلاها ضب هلمعسإ يذلا طغاضلا طاقلا د مزأي
5 

 ىل 5 ةيقملا

 ءالسو ةيحت
 نيب رصملا هناوخا يدب نيب مدمني ينسحلا يس ردالا ميدنلا هللا دع

 نرةثال مالسو ةيمتإ ذاتسالا انثدب رج ةءارق ىف اوكرتشا نبذلا نييقرشلا ىلإ

 يسا,عأ أ ىويدلا وفعلا سول : تسل أم دنع يف لضا ىلا ءالؤهار رك ذم

 مدخاوىلاعأ هلل'ىل هب برأ ١اعيشدحا مل نونسرشع يفاف :>ادعب يتب رغ 4

 ةيبذبث ةيمع ةدي رج ءاشنا ريغ نييقرشلا يف اوخاو خللا ي ريمأو رظعملا يف :أطاس 4«

 ذاتسالا ةديرجتتفف [اصوصخ نب رصملاو اهوهع نيق ةرشأ] ممن ! بيف صاخا

 وا مياعت وأ ةظعوموا داشرا وا من باب تياراءو 18٠١ ةئسرفص ةرغ يف

 رعولا قيرطلا اذه يف ىتيطم صالخالا العاج هناخد الاريذحتواراذنا
 اء ةديرجلا تددهو قطيالام تابوعصلا نم ثءفال دقو نرملا كلسملاو
 ثاعوبمطملا خب تبلط ىن + يئاونلا كالتمامأ سيو ثروصفرطالا تعدت اهرإص

 ىفطصم ةفوط.اربظ مغ اناث ينداز ام بصعتلاو ةدشلا نم ثارو ةيلخادلاو
 نر. لعامل ذاتسالا ضرعتلا نع ضرعاف نيدسفملا ةياعس هوس يمهف اثار

 نه هيف كارتشالا ىلع سانلا لبقاو بيذتلا يف هدارتجاو مصخلا يف هصالخلا ||

 غاب ىتح كارتشالا بك تدراوت لب هكارتشال الط ا ريغ ||



 دك | ١ < هز

 اكراشم ناناسكو ة: يمسو ان 4 رداارايدلاو ةريضضاعلا جراخ مف نوكرتشملا

 ة/[أ ماع ةعكاملا ناكس نم هيف كرتشاو ةطسوبلا ةطسا ! ميلا لسير ناك

 هناعب را عودمجللا ألد 3, ند ةرادالا هيم ل> - ممل لو ناك نوددو

 عدوا ناكام وموت ةئر جم ةئويسا ' اهنامةنم عاب 0 : رضع يس *نورشءو

 لا أف كركشا د ة..دالا ىلا 'ارجلا ل نأ مواعمو ؟84 ةهط لك 4م

 نيملاا نايعالاو ءارمالاو ل ضان الا نم ذا:ءالا كرتشملكف ءابهبذلاو لضافالا

 هلت نلودرغ ء سازأ ضع ىل ع٠ زع دئلو قرش ثلا ماعلا يف ىلوالا ةقبطلا ن 4 م“

 ارو ةرخلا هلاوة'و هلاعا ىف ءدياقتو ىلوروالا :اهاشا هدادعتساو قرشلا

 ل أ دئارولا ة 4م لق راع ذاد الا تأ ملءو صاخلا 4.عسا : راض كاد نا

 ةرااكلا فو راهم ىف ةروراكت الا دئارؤلا ض 0 انف حاج ماو حالصالا فر قرط ىلا

 ناودع ةروث ذاةءالا ىلع ماخفملاو زو.اادلاو سعللاو هيرغورب و تزاغلاك

 ترتفاو هتادثك ىف كلحوب ال اذه نو انأةمءو ارز نيدلإ غظ00- هناي هدرد

 راكف الا ةراث المملاعفا يف ملل دلقلا مذيو نيدبوروالا ميجلاعا يقي هنا هيلع

 موأعمو 00 نكد رغلأو نيف شلأ دا 3 ناعما م دز, هنأ 0 هم.

 لاذ اسنارف بسائي ال ايلاطيا يساتي اف تاداءلا ىف فلئخت سانلا نا

 ةلفئاملا ىلع هبني نا ينبني ةداع قرغشال ناك اذأذ ةءاعلا رومالا ىنالا

 دسفملا نكلو هامل هيبقلو ِى هروألا صفت“ يف نط كالذ نالاقي ال امياع

 مز هلآ عبد 3 * يورو هررع * نأ هيذأ) ذأ شو تلاثو هاري اج هضرغل لاخي

 ماو ةرئاثلا دئار+لا هذه الا راكفالا جاعا امو اهيا اءدو ودحلاو نوكسلا
 نيةفاوأأ مودل نا سون 2 اهكأعد ا ل ةمص ةناغ اهتروث نا سانلا

 الاتات فالي دسم تمس 01 أ طاوس ا توتا ومح تقاس ا زةتطسساو يجاوص جو م يحتل حافي اعوام ا يسن اج يييطط م وم يحسم جد اسما ينقل كاجو_رمججا777:0/7يسول يناس بايو اور التت نانو سس و سس جوع _ نب د حس روبي يب زعا ابيسرب دج ياسا وجم زوالا ام وضع يسمح طعس وأ ) ساوؤن وسلا يتقي" بعبد تح متر ةبعت7 بزل 7117751 "م

 070 ا ا ا ااا يي واي يي يي يب
 7 يي اا را ا را ااا تاب نيستا ستات جيرو سيب هيو ساما نيرا دلل حدا 21797140 .7> 217075 ووطالاعل .تايم دوسري جند تسائل ادع شاف. تلامس اجد تع: نانج هبياب وسيما لوطا اير جامل ناسا: فاقوس 1 تا طم



 دي ٠ و

 ءارالا كللت داسف سانلا ظاعال نيبنو بمعحلا كآلن تءشنقنا مم ق'اذحلا ىلع

 تبث ذاةءالاو كلذ لك ةعنطصألا !مروث تدم ةرتاكنا لاجر ضع ىتح

 هبرعلا دئارجلا , اخءم ناك دّقلو ٠ ةيمثولا دوعرلاب هنأ :أكرا دع أوكل زازتن : م مدا

 ايوروا ىفو اهيف ةيواسرفل ا|ضعبو نطولاو مارهالاو ديو أآظآ] رصم يف

 كلت دصأاذم ناتو ل هال نياارا ذ ىد هب ردكلاو راذلا اصوصخ

 اوركشلا هيل اع تقعمأ اع ةئيسلا دلارملا

 قولا ءارما تيثال هب ةءانعلاو ذا: ءالا ةياعر ىف ريكالا لضفلا ناك

 ٍينار>- لظفاحو ينم لوو يريمآو يديس أريسو : هروس مين سحأو 03

 ةلودلاو ةلاعلا م دوي رصم لجرو يناث | يباح اذاب سابع يالوم

 ةءدخ ينذا الا صالخا نءاوملع جنان م اكلاراظنل'هناو> اواشاب ضاي ر ىفط صم
 الو هيلا ةيانعلا هيحوتو هيلع ل مشات ام هئاو> او همطوو هراماو هناطاس

 ناك ام اصوصخ ذ'ةسالا ىلع نيرئاثأا مفد يف لودلا لسانقضعب ةمه ىبنا
 يذلا رثأتلا ىسناال امكن يمرتحلا !يسورلاو اسنارف يناود يلتف ةيانع نم
 بيطخلا ماقم مي تيمأك ةدد رج ىلع موقافشاو نإإ رصملا ميج سرفن يف لصح

 نم سوفنلا تغبقناو روفدكلاو ىرفلاو ناملا يف طغالا رأك ىتح ظعاولا

 ىبوروالا: طالئخالا رو موةوةح مهفرعنادعب قح ريغب هياءدئ ارا كات ناجم

 ضغابةأاأو ةرفنلا نم ةدسافلا تاراخغلا باعصا هسرغ اه سوفنلا نم عزنو

 يل هربغ مدن يفأ و 6م يف ةصاخملا دئارجلا ل نددو دسامتأاو

 زاه مك لوذاو نأشاا اذهيف : ةدراولا اه.صحا ال يك بياكل باوصا ىلع

 ب 00 ةرشاعم نسحو مكمكاحلو هلدايةنالاو روما سحب كسها ىلع مكذحا

 1101001011 ا سا ا و هانا يام نعطي ياني نزانسم ين ينيج يتسم اهتم اهنت تست تسب هدا 1707 ا سس بس سوم دهس ا ا 0 لا لا تا اسلام ا ابن نا ها ا طن نان وون سمسم سس ساحر رص ب جس دا 10و17 1 ب771: 11701 ووسع - رم ازا كك بات متا؟

 0111 11 ]!]!+]+]+ل]ل]ل2ننللل ل 2 2 ا ا 2 ل



60# 
 5 املا هيأ دل 1 الا لانو 5 7 رول طداور 7 ةظفاحملاو 9 ميلا

 كلذ ناذ ةفخلاو شيطلا ىلع كياع دئارملا ضءب لماعت متل هيال الو دال
 مم دضاتنو ىوفدأا ف ربأ اىلد 4 و ا وغلا ل د همبر راص

 ني4.تملا ررثكت ريغ ييلاحملا لا رط ركل سلف مدالب يف فراعملا روغكت ىلع

 ينكلو يه ل> ىلع مودأف يي ىص ىل يا نأ دوأ 0 0 ءأ ارقلاو

 رطقلا جرا 0 ء'وملا رامع#» ؛ «ابطالا ن ند م2: يلع ء راشاو ابق بفعش تييضا

 ىلعو هلهأو هنطو ةمدخ1 دوعيف م ب رم ىف و كفيعض قو ىتح يرمملا

 نيينطول|يناوخا نموجرأو هاللا جر اذ فيصلا ليصف ىضن أس يناف ك5

 نيب هكرت امو ةظعوملاو مصنلا نم همدق اه هئبرغ ةدم مدخلا اذه او ني ذب /

 قر خا نفسأر : الو ٠ ٠ ريلاو ادعم باب و ربعلا باتك يه م ءازجأ نم . م

 سامأو ةوععلا باث يف رطخي هرر دوعب ىح وهدذم ةاغ ةاعسالا ب اوما ,

 ١ كش نوركشملا تارضحل مدقأ ىنأو ٠ ةماوؤم موق ند دوحو م دع ةمالتسأأ

 مفدب اوعرأس نم مراكم ىلع ىنثا امك ذاةسالا ةءارتب موتيانعو ملابفا ىلع المج

 فلا مهو ماع ءالكوأا رورم مدعل مفدلا يف نيرخأتمل رذعاو كلارتشالا مق

 هيف 4 اوناقأو روبهش 5 0 ةديرجلا ةءارقب اوعتت اكرتشم نوثالثو ةئاعبراو

 !عرخأ 3 و ,ندنزكناكك ْق أع ةزرعص 0 فلأ

 بط ءانثو ليج ركشب نيررحملا 1 صخاو 7 او حالصلا ريغ وجرا
 راكفالا ثمدخ امناف طقملا ةديرج ىتح ٌريزعلا نطوأا اذه مهتمدخ ىلع

 يف راغ أدرغ ْق اهوزي م دئاوف يا 1 دئارخلا ابت داض



 دي +9 +٠

 ىار ان. الك ناف مئاوذل بصعتلا نم ناك اعاهور رحم فكي نا وجرا
 لكو يزيلكلا قب رطنم«2:2خ نوري مشو لعاب هنطو ةمدخ ىري ذا: الا .:ىلصم

 تناك يتلا قئانلا فاشكما دعب بيرآل الو مواالف هنامربب هتبح ديك

 اهرود تذخا يتلا ضراوءلا كلت عفدت بدالا ةفرحو: ةاءاحلا ردك قرد

 ميطب لغنشي يدنفا لل د دبل سلا قرقش تقرت دقو ٠ مالسب تبتناو

 32 الو ةسايسب قاعتن ال ين | ىبتك ضءبو هو ناكل ناكو ءانئخالا ةلحر

 عبطل ة دعم نوجتس يتلا ةماإلا هتعطع َه راداىف هياء |زيلف أشم 0 دارا نمت

 ةعئاذلا نكلو ءاوذلا رييغت نم دوعن ىتح اهريغو ةب راجت ىنارواو ةيماع ىتك

 ةيسامملاةيويدنحلا تاذلاو ةناهاشلاةيدر ملا ةيتطاسلاةرضملل ءاعدلا احلا
 ني الوةمولعملا قر رلا مماوج م ءاياو ' :ءءدت نيذلا نع 00

 نا وا يناؤي وا ينردكي هعمدخ ىف بعاتملاو ثمل نم هئالا امنا قر

 نان ذاةسالا ىلع محرتلاو ونملا هش 7 رارظأو نيلقءةسأا ضعب قد

 ند 4ع مف لو ذادسالا صالخا لد رز يي يخدم ماسالا

 لقعلا ن "4 د 07 ف هأرب , ذددلد / املا “> 31 ةمدادعمو لآو هلا

 رهاوألا 5 نيفئاولا نيعا ِق اردكو ةب وعص ادم ناك ناو ةلالؤاو

 الثاف يناونا عدوا يناف اذه ىلعو

 ميلا دواخلاو كان بأ ىنا لع هللاو عدوا

 37 سا تدع هدبت عود اأو لد اانا لق نعامو





 نم ةطقاس 5:55 «: 55ه تاحفسصلا نأ ءىراقلا ظحاالب

 لصألا ةميق ىلع ةظفاحمو « لماك صنلا نكل . لصألا ىف مقرتلا
 . وه ا مقرتلا كرت انيأر



 40 بيب“

 دوعيل 58٠ ص نم تاحفصلا بيترت ريغت

 ىفتخت مث . 555 ص ىعحو . 547 ىلإ ميقرتلا
 نم مقرتلا رهظيل 5٠75 ىلإ 551ا/ نم ماقرألا

 . باتكلا رخا ىلإ 5ا/“



 اداععدما :تصعأ
 د (30: كل اف تقف اف نأ 1” عم

 م1555 تا نيضتسنلا هنيدم بس ذدهاشلا لايح ته
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